MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE
MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia” ou “MMX”), em atendimento
ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por
Ações”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assemblei Geral
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia realizada no dia 29 de abril de
2016, foi aprovado o grupamento da totalidade das ações representativas do seu
capital social, conforme os seguintes termos e condições:
I. Grupamento de Ações. As 162.204.573 ações ordinárias representativas do
capital social da Companhia foram grupadas, à razão de 25 ações para 1 ação, sem
alteração do atual capital social da Companhia no valor de R$ 5.404.850.055,31,
que passou a ser dividido em um total de 6.488.183 (seis milhões, quatrocentos e
oitenta e oito mil, cento e oitenta e três) ações ordinárias, escriturais, nominativas
e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas da Companhia na mesma
proporção por eles detida imediatamente antes da aprovação do grupamento de
ações pela Assembleia Geral e sem alteração dos direitos a elas inerentes.
O intuito do grupamento de ações é atender ao Regulamento para Listagem de
Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBovespa, a qual
exige a manutenção da cotação da ação em valor igual ou superior a R$ 1,00 por
unidade nos termos do item 5.2 do Manual do Emissor.
II. Tratamento conferido a Eventuais Frações. Frações de ações detidas por
acionistas

da

Companhia

como

resultado

do

grupamento

de

ações

serão

complementadas por frações de ações a serem doadas direta ou indiretamente pelo
acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, de forma que cada
acionista da Companhia receba a fração necessária para garantir a propriedade do
próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de grupamento
aprovado.

III. GDR. Simultaneamente e em decorrência do grupamento de ações, os Global
Depositary Receipts (GDRs) emitidos pela Companhia serão proporcionalmente
grupados.
IV. Negociações na BM&FBovespa. A partir do dia 02 de maio de 2016
(inclusive) somente as quantidades de ações grupadas serão negociadas na
BM&FBovespa.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.
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