MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPANHIA E SUBSIDIÁRIA

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2016 - A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
(“Companhia” ou “MMX”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da
Lei 6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, vem por meio do
presente, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. A Companhia e sua sociedade controlada MMX CORUMBÁ MINERAÇÃO S.A.
(“MMX Corumbá”), mediante concordância de seus acionistas controladores,
tomaram a decisão de ajuizar, nesta data, na Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro, Pedido de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 51 e
seguintes da Lei n.º 11.101/05, em caráter de urgência, com base no artigo 122,
parágrafo único, da Lei 6.404/76 (“Pedido de Recuperação Judicial”).
2. A Companhia entendeu como imperativo o Pedido de Recuperação Judicial,
tendo em vista o atual cenário da Companhia e a conjuntura adversa do país nos
últimos anos, notadamente o declínio dos preços do minério de ferro e o
contexto de instabilidade política e econômica, que impossibilitou que a
Companhia e a MMX Corumbá concretizassem as expectativas de faturamento
previstas.
3. Soma-se a este quadro a dificuldade em atrair novos investimentos e/ou
operações de crédito que pudessem contribuir para a saúde financeira da
Companhia e de suas controladas diante da notória crise do Grupo, que reduziu
a confiança do mercado na solvibilidade da Companhia e da MMX Corumbá.
4. Os contratempos enfrentados no desenvolvimento da MMX Sudeste Mineração
S.A. – em Recuperação Judicial (i.e., “MMX Sudeste”, controlada da Companhia)
e em suas atividades também acabaram afetando as demais sociedades MMX,
agravando a limitação de caixa da MMX e, consequentemente, a sua capacidade
de fomentar a própria MMX Corumbá. Sem prejuízo, o andamento da
Recuperação Judicial da MMX Sudeste segue seu rito normal e independente do
Pedido de Recuperação Judicial.

5. Pelos motivos acima expostos, o Pedido de Recuperação Judicial se mostrou
como a alternativa mais adequada diante da situação econômico-financeira da
Companhia e da MMX Corumbá.
6. A medida visa a preservar o valor da Companhia, fortalecer sua estrutura de
capital e possibilitar a implementação de um plano de estabilização, atendendo
de forma organizada aos interesses de seus credores e acionistas e
contingenciando de maneira responsável os recursos existentes em caixa.
7. As informações relativas ao Pedido de Recuperação Judicial, incluindo sua
petição inicial protocolada perante o juízo e outros fatos e informações
pertinentes, serão oportunamente divulgados pela Companhia, na forma da
legislação vigente.
8. A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia será devidamente convocada
pela Companhia para ratificar o Pedido de Recuperação Judicial da Companhia,
na forma do artigo 122, parágrafo único, da Lei 6.404/76.
9. A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre
o tema e quaisquer outros 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.
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