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NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2017 - 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 ao art. 12 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que:
1. Na última sexta-feira, dia 28 de julho de 2017, a Companhia recebeu
correspondência enviada pela Wisco Brasil Investimentos em Metalurgia
Ltda., acionista detentora de aproximadamente 10,46% das ações
representativas do capital da Companhia (“Wisco”), por meio da qual informa a
respeito da alienação de 60.000 ações ordinárias de emissão da Companhia,
realizada no dia anterior (i.e., 27 de julho de 2017), a qual deverá ser efetivada
em 1º de agosto de 2017 (“Alienação”). Em razão da Alienação, a Wisco
reduzirá a sua participação para um patamar abaixo dos 10% do total de ações
ordinárias de emissão da Companhia.
2. Em sua correspondência, a Wisco informa que, após a liquidação da Alienação,
passará a deter 618.542 ações ordinárias de emissão da Companhia, o que
representa, aproximadamente, 9,54% do capital social da Companhia,
conforme transcrição do previsto em sua correspondência abaixo1:

“Nós informamos que a Wisco Brasil Investimentos em Metalurgia Ltda.
(“Wisco”) iniciou o processo de alienação de ações que detém da MMX
Mineração e Metálicos – Em Recuperação Judicial (“MMX”) na data de
ontem.
1

A Correspondência foi enviada originalmente na língua inglesa, de forma que sua transcrição foi
realizada em tradução livre.

Neste sentido, e em conformidade com §1 do Artigo 12 da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, nos utilizamos deste para
informar à MMX que, após a alienação de 60.000 ações em 27 de julho
(a qual será efetivamente liquidada apenas em 1º de agosto de 2017),
Wisco vai reduzir a sua participação acionária abaixo de 10% das ações
emitidas pela MMX. Após a liquidação, Wisco passará a deter 618.542
ações, o que, de acordo com os nossos cálculos, equivalem a 9,54% da
ações emitidas pela MMX.
Considerando que esta alienação é considerada um ‘Negócio relevante’
de acordo com a Instrução da CVM nº 358/02, nós gentilmente
solicitamos que a MMX tome todas as providências necessárias para
comunicar tal fato ao mercado, de modo a evitar quaisquer dificuldades
ou questionamentos pela CVM.
‘§ 1º Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de
negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas
referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de
5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e
assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do
capital social de companhia aberta.´”
3. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados e atualizados sobre os temas abordados, assim como sobre
quaisquer outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma
influir nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral.
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