MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
ATUALIZAÇÃO SOBRE NOTÍCIAS DIVULGADAS A RESPEITO DO SR. EIKE BATISTA
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2017 – A 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 vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que:
1.

Conforme divulgado pela Companhia no Fato Relevante de 26 de janeiro de
2017 (“Notícias Divulgadas a Respeito do Sr. Eike Batista”) e no Comunicado
ao Mercado de 27 de janeiro de 2017 (“Esclarecimentos sobre Consultas
CVM/BOVESPA”), recentemente, vem sendo divulgadas na mídia, por meio de
diversos veículos e portais de notícias, reportagens com respeito ao Sr. Eike
Batista, acionista controlador da Companhia.

2.

No final da última sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2017, foi noticiado um
novo bloqueio de bens do Sr. Eike Batista, pela 7ª Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro. A este respeito e em linha com o previamente divulgado, a
Companhia reforça que referido bloqueio de bens não está vinculado à
Companhia e/ou recai sobre seus bens e/ou ativos de qualquer natureza,
tratando-se de mais uma medida exclusivamente vinculada ao Sr. Eike
Batista.

3.

A Companhia manterá os 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.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2017.
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Ricardo Furquim Werneck Guimarães
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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