MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
OSCILAÇÕES ATÍPICAS
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019 - A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia” ou “MMX), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º,
da Lei nº 6.404/76, e na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02,
e em referência ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 21 de agosto de 2019, ao
Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 22 de agosto de 2019 e ao Fato Relevante
divulgado pela Companhia em 28 de agosto de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que:

1. A Companhia constatou espontaneamente, na data de hoje ( i.e., 29 de agosto de 2019), a
ocorrência de oscilações atípicas de preço e de volume das ações de emissão da Companhia
(BM&FBovespa: MMXM3) (“Ações”) e dos Títulos de Remuneração Variável de emissão da
Companhia (“Títulos MMXM11”) no pregão de hoje da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“B3”).
2. A Companhia esclarece que, em seu entendimento, tais oscilações são atípicas quanto ao
volume e preço das Ações e Títulos MMXM11 negociadas, se comparada à média dos últimos
60 (sessenta) pregões da B3.
3. Em relação ao preço das Ações, a cotação mínima das Ações foi de R$1,74 (um real e setenta
e quatro centavos) e a máxima de R$1,99 (um real e noventa e nove centavos), o que
representa uma variação intraday de aproximadamente 14,37% (quatorze virgula trinta e
sete por cento). Além disso, o preço de fechamento das Ações foi de R$1,80 (um real e
oitenta centavos), o que representa uma variação negativa de 13,04% (treze vírgula zero
quatro por cento) em relação ao preço de fechamento do último pregão (i.e., 21 de agosto
de 2019).
4. Em relação aos Títulos MMXM11, o valor mínimo da cotação foi de R$0,19 (dezenove
centavos) e a máxima de R$0,32 (trinta e dois centavos), o que representa uma variação

intraday de aproximadamente 68,42% (sessenta e oito vírgula quarenta e dois por cento).
Além disso, o preço de fechamento dos Títulos MMXM11 foi de R$0,28 (vinte e oito
centavos), o que representa uma variação negativa de 17,65% (dezessete vírgula sessenta

e cinco por cento) em relação ao preço de fechamento do último pregão (i.e., 21 de agosto
de 2019).
5. A este respeito, Companhia esclarece que, em atendimento ao parágrafo único do artigo 4º
da Instrução CVM nº 358/02, inquiriu as pessoas com potencial acesso a matérias que
possam constituir atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm
conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado, sem que nenhuma
resposta positiva tenha sido recebida.
6. No entanto, a Companhia entende que as oscilações atípicas verificadas no pregão de hoje
da B3 podem eventualmente estar relacionadas aos fatos narrados no Fato Relevante de
21 de agosto de 2019, no Comunicado ao Mercado de 22 de agosto de 2019 e no Fato
Relevante de 28 de agosto de 2019, todos divulgados pela Companhia por meio dos sites
da CVM, da B3 e de Relações com Investidores da Companhia.
7. Por fim, a Companhia reitera que constatou tais oscilações atípicas espontaneamente, não
tendo recebido qualquer tipo de comunicação da CVM ou da B3 a esse respeito.
8. A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventos
que possam influenciar a cotação dos seus valores mobiliários ou a decisão dos investidores
de comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de
valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados, nos termos dos artigos
2º e 3º da Instrução CVM nº 358/02.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Clovis Paes de Carvalho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
RI MMX:
E-mail: ri@mmx.com.br
Website: www.mmx.com.br

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL RECOVERY
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Publicly-held Company)
MATERIAL FACT
ATYPICAL FLUCTUATIONS
Rio de Janeiro, August 29th, 2019. MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL
RECOVERY (“MMX” or “Company”), pursuant Article 157, paragraph 4, of Brazilian Law No.
6404/76, and pursuant to the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) Rule No.
358/02, and in reference to the Material Fact disclosed by the Company on August 21 st, 2019, the
Notice to the Market disclosed by the Company on August 22nd, 2019 and the Material Fact disclosed
by the Company on August 28th, 2019, hereby informs its shareholders and the market in general
that:

1. The Company has verified, as of today (i.e., August 29, 2019), the occurrence of atypical
fluctuations in the price and trade of the shares issued by the Company (BM & FBovespa:
MMXM3) (“Shares”) and of the Company's Variable Remuneration Securities (“MMXM11
Securities”) in today's trading session of B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“B3”).
2. The Company clarifies that in its view such fluctuations in the price and trade of the Shares
and of the MMXM11 are atypical according to the average of the last 60 (sixty) trading
sessions of B3.
3. With respect to the Share price, the minimum price of the Shares was R$1.74 (one real and
seventy-four cents) and the maximum was R$1.99 (one real and ninety-nine cents), which
represents an intraday fluctuation of approximately 14.37% (fourteen point thirty seven
percent). In addition, the closing price of the Shares at the last trading session (i.e., August
21st, 2019) was R$2.07 (two reais and seven cents) and the closing price of the Shares on
today's trading session was R$1.80 (one real and eighty cents) there was a negative
fluctuation of 13.04% (thirteen point four percent) in relation to the closing price of the last
trading session.
4. With respect to the MMXM11 Securities, the minimum price was R$0.19 (nineteen cents)
and the maximum price was R$0.32 (thirty-two cents), which represents an intraday
fluctuation of approximately 68.42% (sixty eight point forty two percent). In addition, given
that the closing price of the MMXM11 Securities at the last trading session (i.e., August 21st,

2019) was R$0.34 (thirty-four cents) and the closing price of the MMXM11 Securities on
today's trading session was R$0.28 (twenty eight cents) there was a negative fluctuation of
17.65% (seventeen point sixty five percent) in relation to the closing price of the last trading
session.
5. In this regard and in compliance with the sole paragraph of article 4 of CVM Rule No. 358/02,
the Company clarifies that it has inquired persons with potential access to matters that may
constitute material facts, in order to verify if they were aware of information that should be
disclosed to the market without any positive response being received.
6. However, the Company clarifies that the atypical fluctuations verified in today's trading
session of B3 may be related to the facts reported in the Material Fact of August 21st, 2019,
in the Notice to the Market of August 22nd, 2019, and in the Material Fact of August 28th,
2019, disclosed by the Company through the websites of CVM and B3 and Company’s
Investor Relations website.
7. Finally, the Company emphasizes that verified such atypical fluctuations spontaneously and
has not received any notice from CVM or B3 regarding these fluctuations.
8. The Company will keep its shareholders and the market in general informed of events that
may influence the price of its securities or investors' decision to buy, sell, hold or exercise
any rights inherent in the condition of holder of securities issued by the Company or related
to them, pursuant to articles 2nd and 3rd of CVM Rule No. 358/02.
Rio de Janeiro, August 29th, 2019.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Under Judicial Recovery
Clovis Paes de Carvalho
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
IR MMX:
E-mail: ri@mmx.com.br
Website: www.mmx.com.br

