MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 26 de abril de 2019, às 11 horas,
conforme Edital de Convocação divulgado nesta data.
Senhores Acionistas,
A Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação
Judicial (“Companhia” ou “MMX”), nos termos da legislação pertinente e do
Estatuto

Social

da

Companhia,

objetivando

atender

aos

interesses

da

Companhia, vem propor a V.Sas., em razão da Assembleia Geral Ordinária, o
que segue:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o
Relatório

da

Administração

e

as

Demonstrações

Financeiras

acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores Independentes da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018:
A administração da Companhia propõe que os Acionistas apreciem e, após atenta
consideração,
Administração

aprovem
conforme

as

Demonstrações

aprovados

pelo

Financeiras
Conselho

de

e

o

Relatório

da

Administração

da

Companhia em reunião realizada em 26 de março de 2019, bem como aprovem
as contas dos administradores e tomem conhecimento do Parecer dos Auditores
Independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração serão publicados
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil. Os
referidos documentos juntamente com o parecer dos auditores independentes e
o formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP encontram-se
disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da MMX (www.mmx.com.br), nos
termos da Instrução CVM 481/09.
Adicionalmente, os comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e
patrimoniais gerais da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de
Referência, encontram-se disponíveis no Anexo I à presente proposta.
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(ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31.12.2018:
Considerando o resultado negativo do exercício, de R$111.581 mil negativo, não
se aplica a proposição de destinação do lucro líquido. Desta forma, também não
se aplica a exigência da Instrução CVM 481/09 de apresentação do Anexo 9-1-II
da mesma instrução. Sendo assim, a administração propõe aos acionistas que o
resultado negativo registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
seja destinado a conta de prejuízos acumulados da Companhia.
(iii) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores
(Conselho de Administração e Diretoria):
A administração da Companhia propõe a aprovação pelos seus acionistas, da
fixação da remuneração global para os Administradores da Companhia no
exercício de 2019, no montante de R$900.000,00 (noventa mil reais), a ser
distribuído em razão das responsabilidades assumidas, do tempo dedicado à
Companhia e da competência profissional de cada Administrador, que não
necessariamente será integralmente despendido.
Em conformidade com o art. 12 da Instrução CVM nº 481/09, informações
adicionais sobre a remuneração dos administradores, nos termos do item 13 do
Formulário de Referência, encontram-se disponíveis no Anexo II à presente
proposta

e

no

site

da

Companhia

(www.mmx.com.br),

da

CVM

(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NESTA
ASSEMBLEIA:
Para participar da AGE, os Acionistas deverão comparecer, pessoalmente ou
representados por procurador, no local e horário da Assembleia, nos termos do
respectivo Edital de Convocação, munidos dos seguintes documentos:
1.

Acionista Pessoa Física:
(i)

Documento de identidade do Acionista;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações de emissão da
Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de
até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral
Ordinária; e
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(iii)

Em caso de participação por procurador, documentação listada no
item 3 em diante.

2.

Acionista Pessoa Jurídica:
(i)

Documento de identidade do representante legal ou procurador
presente;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações de emissão da
Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de
até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral
Ordinária;

(iii)

Estatuto

ou

contrato

social

atualizado,

registrado

no

órgão

competente;
(iv)

Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição
do representante legal presente, ou da pessoa que assinou a
procuração, se for o caso;

(v)

Se representado por procurador, a documentação do item 3 em
diante; e

(vi)

Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os
documentos em relação ao seu administrador relatados no item (iv)
acima.

3.

Acionistas representados por procurador:

Caso

o

Acionista

prefira

ser

representado

por

procurador,

deverão

adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos:
(i)

Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de um ano da
data de realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme exigência
legal (artigo 126, parágrafo 1º da Lei 6.404/76). O procurador deverá
ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição
financeira

ou

administrador

de

fundos

de

investimento

que

represente os condôminos; e
(ii)

Documento de identidade do Procurador.
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Obs: Procurações outorgadas fora do Brasil deverão ser apostiladas nos termos
da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, conforme promulgada por meio do Decreto nº 8.660, de
29 de janeiro de 2016.
4.

Voto à distância:

Conforme exigido pela Instrução CVM nº 481/09, a Companhia disponibilizará a
possibilidade de participação a distância, por meio dos Boletim de Voto à
Distância, cujo modelo segue anexo à presente Proposta na forma do seu Anexo
III (“Boletim de Voto à Distância”).
Para participar da Assembleia Geral por meio dessa modalidade, os acionistas da
Companhia deverão preencher os campos próprios, assinar no Boletim de Voto à
Distância, identificado pelo número do acionista no Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e enviá-lo,
alternativamente, para:
(i)

A Companhia, diretamente;

(ii)

O Agente Escriturador (conforme abaixo definido) das ações de
emissão da Companhia; ou

(iii)

O Agente de Custódia responsável pela custódia das ações de
emissão da Companhia de titularidade (“Agente de Custódia”) do
acionista, desde que ele esteja apto a receber o Boletim de Voto nos
termos da Instrução CVM 481.

Será admitido o Boletim de Voto à Distância que for recebido pelo Agente
Escriturador, pelo Agente de Custódia (conforme o caso) e/ou pela Companhia
até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia Geral (i.e.,
até 19 de abril de 2019) nos termos do art. 21-B da Instrução CVM 481. O
Boletim de Voto à Distância que for entregue após este prazo será considerado
inválido e não será processado pela Companhia.
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4.1.

Envio do Boletim de Voto à Distância à Companhia:

Nos termos da Instrução CVM 481/09, os acionistas que desejarem encaminhar
o Boletim de Voto à Distância diretamente para a Companhia, devem observar
os seguintes procedimentos:
(i)

O Boletim de Voto à Distância somente será recebido quando enviado
por via postal ou por e-mail para Secretaria Corporativa da
Companhia, conforme endereços indicados abaixo.

(ii)

O Boletim de Voto à Distância deverá conter local, data e assinatura
do acionista solicitante, identificado pelo número do acionista no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Caso o acionista seja pessoa jurídica, a
assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores
com poderes para prática deste ato;

(iii)

O

Boletim

de

Companhia
comprove

Voto

deverá
a

à

Distância

estar

qualidade

de

encaminhado

acompanhado
acionista

e,

da

diretamente

documentação

conforme

o

caso,

à

que
de

representante legal do acionista signatário, quais sejam:
a.

Comprovante do agente custodiante das ações de emissão da
Companhia,

contendo

a

respectiva

participação

acionária,

datado de até 09 (nove) dias úteis antes da realização da
Assembleia Geral Ordinária;
b.

Documento de identidade do acionista, representante legal ou
procurador;

c.

Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão
competente, conforme o caso;

d.

Documento que comprove poderes de representação: ata de
eleição do representante legal presente, ou da pessoa que
assinou a procuração, se for o caso;
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e.

Se representado por procurador, a procuração, com firma
reconhecida, emitida há menos de um ano da data de realização
da Assembleia Geral Ordinária, conforme exigência legal (artigo
126, parágrafo 1º da Lei 6.404/76). O procurador deverá ser
acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição
financeira ou administrador de fundos de investimento que
represente os condôminos; e

f.

Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como
os documentos em relação ao seu administrador relatados no
item d acima.

O Boletim de Voto à Distância que estiver desacompanhado da documentação
necessária à comprovação da condição de acionista, ou à comprovação de sua
representação não será considerado válido, e, em consequência, não será
processado pela Companhia, podendo, contudo, ser corrigido e reenviado pelo
acionista à Companhia, observados os prazos e procedimentos estabelecidos na
Instrução CVM 481/09.
Na hipótese em que o acionista não preencha este Boletim de Voto à Distância
na

íntegra

Companhia

ou

caso

informará

este contenha
tais

itens

inconsistências

preenchidos incorretamente,

a

e

a

franqueará

ao

acionista

possibilidade de retificação, caso o prazo para o recebimento de instruções de
voto ainda esteja em vigor. Se o referido prazo já estiver se esgotado, a
Companhia irá computar os quesitos que tiveram o preenchimento feito de forma
correta e rejeitar os itens específicos em que o preenchimento tenha sido feito
de forma incorreta.
Seguem abaixo as informações a respeito de envio de documentos à Companhia:
Envio de Documentos Físicos:
A/C: Jurídico MMX
Rua Lauro Müller, nº 116, 24º andar, sala 2403 - Botafogo
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.290-906
Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto: Documentos AGO MMX – 26.04.2019
E-mail: ri@mmx.com.br
4.2.

Envio do Boletim de Voto à Distância ao Agente Escriturador:
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Além disso, a Companhia informa que o Agente Escriturador de suas ações (i.e.,
Itaú Corretora de Valores S.A.) (“Agente Escriturador”) receberá o Boletim de
Voto à Distância dos acionistas da Companhia em toda a sua rede de agências
bancárias no território nacional, observados os procedimentos estabelecidos pelo
Agente Escriturador.
Seguem

abaixo

as

informações

de

contato

do

Agente

Escriturador

da

Companhia:
Itaú Corretora de Valores S.A.
Endereço:

Contato:

Rua Ururaí, No. 111

Sra. Gercina S. Bueno

Prédio B - Térreo

SOC – Gerência de Escrituração

Tatuapé - São Paulo - SP

(11) 2740 2572 / (11) 4349 2572

CEP 03084-010

escrituracao@itau-unibanco.com.br

4.3.

Envio do Boletim de Voto à Distância aos Agentes de Custódia:

Nos termos do artigo 21-B, §4º da Instrução CVM 481/09, os Agentes de
Custódia podem, mas não são obrigados a receber os Boletins de Voto à
distância dos acionistas da Companhia. Em razão disso, é recomendado aos
acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo
prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos.
*

*

*

Por fim, a Companhia esclarece ainda que esta Proposta da Administração, bem
como o Edital de Convocação à referida Assembleia, encontram-se disponíveis
nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), e de Relações
com

Investidores

da

Companhia

(www.mmx.com.br).

Adicionalmente,

os

documentos relacionados a esta AGO, incluindo aqueles exigidos pela Instrução
CVM 481/09, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.

MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Conselho de Administração
Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon - Presidente
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ANEXO I
ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
(Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia)
Em cumprimento ao art. 9 da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia fornece,
abaixo, as informações indicadas no item 10 do Formulário de Referência,
regime informacional previsto na Instrução CVM nº 480/09:
10. Comentários dos Diretores
10.1 Os diretores devem comentar sobre:
(a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava os seguintes indicadores
financeiros de estrutura patrimonial e de solvência:
ÍNDICE DE ESTRUTURA PATRIMONIAL
Capital de Terceiros /
Capital Próprio

(1)

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA

Endividamento Geral

Liquidez Geral

(2)

-1,20

5,99

(3)

Liquidez Corrente

(4)

0,04

0,08

(1) Capital de Terceiros/Capital Próprio = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido
(2) Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo Total
(3) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Impostos a Recuperar (Ativo Não Circulante)) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(4) Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

O patrimônio líquido da Companhia era de R$ 612.812 mil negativo e as
obrigações

com

terceiros

totalizavam

R$

618.003

mil

Desse

montante,

empréstimos e financiamentos somavam R$ 172.412 mil e a Companhia detinha
R$ 342 mil em disponibilidades e aplicações financeiras. Dessa forma, a posição
líquida de caixa era de R$ 617.661 mil negativo.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentava os seguintes indicadores
financeiros de estrutura patrimonial e de solvência:
ÍNDICE DE ESTRUTURA PATRIMONIAL
Capital de Terceiros /
Capital Próprio

-1,34

(1)

Endividamento Geral
(2)

3,97

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA
Liquidez Geral

0,14

(3)

Liquidez Corrente

(4)

0,14

9

(1) Capital de Terceiros/Capital Próprio = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido
(2) Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo Total
(3) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Impostos a Recuperar (Ativo Não Circulante)) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(4) Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

O patrimônio líquido da Companhia era de R$501.230 mil negativo e as
obrigações

com

terceiros

totalizavam

R$538.375

mil.

Desse

montante,

empréstimos e financiamentos somavam R$142.056 mil e a Companhia detinha
R$3.650 mil em disponibilidades e aplicações financeiras. Dessa forma, a posição
líquida de caixa era de R$3.650 mil.
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentava os seguintes indicadores
financeiros de estrutura patrimonial e de solvência:
ÍNDICE DE ESTRUTURA PATRIMONIAL
Capital de Terceiros /
Capital Próprio

(1)

-1,39

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA

Endividamento Geral

Liquidez Geral

(2)

3,54

(3)

Liquidez Corrente

0,19

(4)

0,19

(1) Capital de Terceiros/Capital Próprio = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido
(2) Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo Total
(3) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Impostos a Recuperar (Ativo Não Circulante)) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(4) Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

O patrimônio líquido da Companhia era de R$473.432 mil negativo e as
obrigações

com

terceiros

totalizavam

R$530.071

mil.

Desse

montante,

empréstimos e financiamentos somavam R$133.532 mil e a Companhia detinha
R$13.503 mil em disponibilidades e aplicações financeiras. Dessa forma, a
posição líquida de caixa era de R$13.503 mil.
Atualmente, a Companhia está em Recuperação Judicial, conforme deferida em
19 de dezembro de 2016, cujo Plano de Recuperação Judicial ainda está
pendente de aprovação em sede de Assembleia Geral de Credores.
Além disso, a Companhia está em fase não operacional, sendo certo que os
projetos de mineração da Companhia estão paralisados, de modo que durante o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não
registrou receitas operacionais, o que contribuiu para o resultado negativo do
exercício de 2018.
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(b) Estrutura de capital
A estrutura de capital da Companhia é composta por capital próprio e capital de
terceiros, nas proporções apresentadas a seguir:
2018

2017

2016

Capital Próprio

-60%

-45%

-45%

Recursos de

160%

145%

145%

100%

100%

100%

terceiros

Destaca que o Patrimônio Líquido e, consequentemente, o total de capital
próprio da Companhia, encontra-se negativo nos últimos 3 exercícios sociais.
(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos
As atividades operacionais da Companhia permanecem interrompidas na
presente data, de modo que a Companhia não obteve receitas operacionais ou
oriundas da realização de quaisquer ativos em 2018. As despesas gerais e
administrativas somaram R$23 milhões e o resultado financeiro líquido foi
negativo em R$65 milhões (composto por receitas financeiras de R$30 milhões e
despesas financeiras de R$95 milhões), tendo sido o resultado da Companhia
para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 negativo em R$111.581
mil.
(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos
em ativos não-circulantes utilizadas
Não existem fontes de financiamento e de investimentos disponíveis. A MMX
vem se autofinanciando através de cortes de seus custos e por meio da
alienação de parte de seus ativos e de receitas extraordinárias.
(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos
em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de
deficiências de liquidez
Conforme mencionado no item 10.1 d.

11

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas,
descrevendo:
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Controladora
Em 31 de dezembro de 2018, a dívida da Controladora totalizava R$ 171,955
milhões de curto prazo e R$0 de dívida de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida da Controladora totalizava R$141,559
milhões de curto prazo e R$0 de dívida de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2016, a dívida da Controladora totalizava R$133,075
milhões de curto prazo e R$0 de dívida de longo prazo.
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018, a dívida do Consolidado totalizava R$ 172,412
milhões de curto prazo e R$ 0 de dívida de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida do Consolidado totalizava R$142,056
milhões de curto prazo e R$ 0 de dívida de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2016, a dívida do Consolidado totalizava R$133,532
milhões, sendo R$133,532 milhões de curto prazo e R$0 de dívida de longo
prazo.
Em 31 de dezembro de 2018, as taxas de juros anuais sobre as dívidas em
dólares norte-americanos (“US$”), são como segue, em R$ mil:
Consolidado
Até 6%

172.412

6,1% até 8%

-

Acima de 8,1%

172.412

Transferência de passivos relacionados a ativos mantidos

-

para venda
172.412
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não aplicável.
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(iii) grau de subordinação entre as dívidas
As dívidas pertencem à controladora MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em
Recuperação Judicial, sem garantia real.
(iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação
a

limites

de

endividamento

e

contratação

de

novas

dívidas,

à

distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o
emissor vem cumprindo essas restrições
Os

atuais

contratos

financeiros

da

Companhia

não

impõem

limites

de

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário.
g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados
Não houve contratação de novos financiamentos nos últimos 3 (três exercícios
sociais). Os valores referentes aos financiamentos contratados já foram 100%
utilizados.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
A tabela a seguir apresenta os valores em milhares de reais relativos às
demonstrações dos resultados consolidadas para o período findo em 31 de
dezembro de 2016 a 2018.

Demonstração de Resultados
Receitas (despesas) operacionais líquidas

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

2.699

-

2.723

(3.085)

(474)

(10.244)

(386)

(20)

(7.521)

-

-
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Despesas Gerais e Administrativas

(23.155)

(28.516)

(64.824)

Outras Despesas Operacionais, líquidas

(21.782)

13.673

484.165

-

-

-

30.625

39.388

84.273

(95.481)

(53.829)

(80.503)

(110.179)

(29.407)

415.594

(1.402)

1.608

(2.773)

(111.581)

(27.799)

412.821

Custos dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Despesas com Vendas

Resultado de equivalência patrimonial
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Operacional
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
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Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores

(110.111)

(28.100)

412.903

(1.470)

301

(82)

Variações resultado 2018/2017
Outras receitas (despesas) operacionais
Segue o detalhamento demonstrando a composição do grupo de contas:

Recuperação depósitos judiciais
Dividendos
Redução ao valor Recuperável
Recuperação Impostos
Perda alienação ativos
Outros

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(1.083)
754
(120.455)
6.944
844
6.729
(21.782)
13.673

A perda de R$ 120 milhões referente à alienação dos ativos da UPI Fazendas da
MMX Sudeste S.A. – Em recuperação Judicial. Todo este processo está detalhado
na DFP 31/12/2018.
Resultado financeiro
Abaixo detalhamento do resultado financeiro.
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Despesas financeiras
Juros
Juros sobre mútuo
Ajuste a valor presente
IOF
Corretagens e comissões
Perdas com operação de hedge
Variação cambial
Outros
Receitas financeiras
Variação cambial
Juros
Juros sobre mútuo
Rendimento de aplicações financeiras
Ganho em operações de hedge
Outros

Resultado financeiro líquido

(54.146)
(197)
(25.618)
(828)
(80.789)

(33.140)
(224)
(3.908)
(693)
(37.965)

14.978
309
646
15.933

21.854
1.015
655
23.524

(64.856)
(54.146)
(197)

(14.441)
(33.140)
(224)

A variação do resultado Operacional ao comparar 2018 com 2017 é impactada
principalmente pela perda de R$ 120 milhões referente à alienação dos ativos da
UPI Fazendas da MMX Sudeste S.A. – Em Recuperação Judicial.

Variações resultado 2017/2016
Outras receitas (despesas) operacionais
Segue o detalhamento demonstrando a composição do grupo de contas:
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31/12/2017
Redução ao valor recuperável
Redução ao valor recuperável Ativo Mantido
para Venda (i)
Outros

31/12/2016

6.944

1.078.348

6.729
13.673

(92.202)
(501.981)
484.165

Em 30 de setembro de 2017 a Companhia ajustou o ativo imobilizado da
Controlada MMX Corumbá Mineração S.A – Em Recuperação Judicial de forma a
valoriza-lo em R$ 14.500 mil, conforme proposta de venda dos ativos recebida.
Resultado financeiro
Abaixo detalhamento do resultado financeiro.
Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
Despesas financeiras
Juros
Juros sobre mútuo
Ajuste a valor presente
IOF
Corretagens e comissões
Perdas com operação de hedge
Variação cambial
Outros
Receitas financeiras
Variação cambial
Juros
Juros sobre mútuo
Rendimento de aplicações financeiras
Ganho em operações de hedge
Outros
Resultado financeiro líquido

(33.140)
(224)
(1)
(3.908)
(692)
(37.965)

(79.432)
(371)
(81)
(619)
(80.503)

21.854
1.015
655
23.524

21.731
59.123
1.361
0
2.058
84.273

(14.441)

3.770

A variação do resultado Operacional ao comparar 2017 com 2016 é impactada
principalmente pela despesa Operacional, conforme demonstrado acima.

Em

2016 a Companhia ajustou o impairment do ativo imobilizado em R$ 1.078
milhões, sendo a principal causa do resultado positivo deste ano.

Análise das variações do balanço patrimonial
A tabela a seguir apresenta os saldos das contas patrimoniais em milhares de
reais para o para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016:
Em reais mil

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016
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Ativo Total

122.689

168.726

186.186

Ativo Circulante

28.685

88.468

109.026

Ativo Não Circulante

94.004

80.258

77.160

94.004

79.100

75.565

-

1.158

1.595

122.689

168.726

186.186

697.480

623.758

567.846

38.020

46.198

91.772

(612.811)

(501.230)

(473.432)

Capital Social Realizado

30.000

5.404.850

5.404.850

Reservas

58.688

58.688

58.688

5

5

5

(557.029)

(5.821.768)

(5.793.668)

3

3

Ativo Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente

Passivo Total

Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Passivo Líquido

Ajustes Acumulados de
Conversão
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Participação de Acionistas Não

(1.171)

Controladores

As alterações dos itens das demonstrações financeiras da Companhia, conforme
apontados acima, refletem a fase não operacional da Companhia, de modo que
seus projetos permanecem paralisados, não tendo sido registradas receitas
operacionais ou oriundas da alienação de ativos no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
A variação do Prejuízo Acumulado da Companhia entre os exercícios sociais de
2017 e de 2018 se deve à redução de capital social mediante absorção parcial de
prejuízos

acumulados

da

Companhia

aprovado

em

Assembleia

Geral

Extraordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2018.
Os prejuízos acumulados foram parcialmente absorvidos, no montante de
R$5.374.850.055,31 (cinco bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões,
oitocentos e cinquenta mil e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), de
modo que o capital social da Companhia deixou de ser R$5.404.850.055,31
(cinco bilhões, quatrocentos e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil,
cinquenta

e

cinco

reais

e

trinta

e

um

centavos),

passando

a

ser

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mantendo-se inalterado o número de
ações de emissão da Companhia e o percentual de participação dos acionistas no
capital social da Companhia.
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10.2 Comentários dos Diretores sobre
(a) Resultados das operações da Companhia, em especial: (i) descrição
de quaisquer componentes importantes da receita; e (ii) fatores que
afetaram materialmente os resultados operacionais
Atualmente a Companhia encontra-se em fase não operacional, em razão da
paralisação de seus projetos de mineração, de modo que não há receita
operacional, o que agrava o resultado negativo da Companhia no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018. A Companhia esteve diante desse
mesmo cenário no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, os fatores que mais
afetaram os resultados operacionais da Companhia foram aqueles relacionados
com a venda da UPI Mina.
(b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos
e serviços
A MMX não registrou vendas em 2018 uma vez suas atividades operacionais se
encontram paralisadas. Desta forma não houve variação de receitas atribuídas a
modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e
introdução de novos produtos e serviços. A receita de R$ 2.699 mil registrada
em 31 de dezembro de 2018 se refere à venda de ROM para Vetorial, que
arrendou a MMX Corumbá Mineração S.A.
(c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no
resultado financeiro do emissor
Inflação
A inflação não teve impacto nas receitas da Companhia, pois não houve venda
de minério de ferro ao longo de 2018.
Câmbio
A Companhia não possui ativos financeiros indexados em moeda estrangeira, de
modo que não há impacto de variação cambial.
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Taxas de Juros
Não há impacto da variação das taxas de juros na precificação de ativos.
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos
abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas
demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:
(a) introdução ou alienação de segmento operacional
Arrendamento MMX Corumbá
Em julho de 2014 a subsidiária da Companhia MMX Corumbá Mineração S.A.
(“MMX Corumbá”) – em Recuperação Judicial firmou com a Vetria Mineração S.A.
(“Vetria”)

contratos

referentes

ao

arrendamento

de

direitos

minerários

localizados em Corumbá, Mato Grosso do Sul, bem como a cessão de alguns
contratos à Vetorial Mineração S.A. (“Vetorial”). Além da assinatura de
documento para aquisição futura, pela Vetria, da totalidade das ações de
emissão pela MMX Corumbá (“Contrato de Arrendamento”).
O

Contrato

de

Arrendamento

contempla

o

que

segue:

(i)

planta

de

beneficiamento de minério de ferro com capacidade de produção de 2 milhões de
toneladas de minério de ferro por ano, (ii) requerimentos e concessão de lavra, e
requerimentos e alvarás de pesquisa correspondentes a uma área de mais de
100.000.000 m² e (iii) estoque de minério de ferro já lavrado. O Contrato de
Arrendamento tem valor fixo e anual de US$ 500.000,00 (quinhentos mil
dólares) a ser pago em parcela mensais a partir do 4º mês da data da
celebração dos contratos.
Em janeiro de 2015 as partes envolvidas assinaram um instrumento de cessão
por meio do qual todas as obrigações e direitos atribuídos no Contrato de
Arrendamento à Vetorial foram cedidos à Vetorial Siderurgia, que por sua vez,
no mesmo mês de janeiro, cedeu tais obrigações e direitos à empresa Vetorial
Mineração Mucuru Ltda.
Em agosto de 2015 as partes celebraram o 1º Aditamento ao Contrato de
Arrendamento alterando o termo final para implantação de certas condições
suspensivas de agosto de 2015 para fevereiro de 2016.
Em fevereiro de 2016 as partes firmaram o 2º Aditivo ao Contrato de
Arrendamento alterando novamente o termo final para a implementação das
condições suspensivas para agosto de 2016.
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Alienação das minas de Tico tico e Ipê no escopo da recuperação judicial
Em agosto de 2015, o plano de recuperação judicial apresentado pela MMX
Sudeste Mineração S.A. (“MMX Sudeste”) – em Recuperação Judicial em juízo foi
aprovado

(“Plano”)

Investidores

da

(disponível
Companhia

para

consulta

no

www.mmx.com.br

site
e

de

no

Relações
site

da

com
CVM

www.cvm.gov.br). O Plano prevê a venda de unidades de produção minerária
(“UPI

Mina”),

terminais

ferroviários

(“UPI

Terminais”)

e

fazendas

(“UPI

Fazendas”) como parte essencial do projeto de reestruturação da MMX Sudeste.
Valores mínimos foram determinados para as UPI Fazendas e UPI Terminais, que
deverão ser alcançados por meio de processos competitivos com a entrega de
propostas fechadas, sendo o resultado transferido para os credores.
Com relação à UPI Mina, composta pelas minas de Ipê e Tico-Tico e respectivas
unidades de processamento e barragens, além de demais ativos, contratos e
licenças a elas relacionadas, a mesma foi alienada para um grupo de
investidores, de forma que, como resultado final da operação de venda, estes
passaram a deter 51% de uma SPE proprietária dos ativos da UPI Mina e os 49%
restantes estão sendo transferidos para os credores que não aderiram ao
pagamento de outra forma.
Em 2017 e em 2018 a Companhia não obteve quaisquer receitas decorrentes da
alienação de ativos operacionais.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária nos
últimos exercícios 3 exercícios sociais.
c. eventos ou operações não usuais
Não houve evento ou operação não usual não refletida nas demonstrações
financeiras.
10.4

Comentários dos Diretores sobre

(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
As Demonstrações Financeiras Consolidadas dos períodos findos em 31 de
dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 são
apresentadas em conformidade com as normas internacionais de relatório
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financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR
GAAP”).
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as
disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações
da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis,
interpretações

e

orientações

emitidos

pelo

Comitê

de

Pronunciamentos

Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Para as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2018,
2017 e 2016, a Companhia informa que não houve alterações de práticas
contábeis.
(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Para as demonstrações financeiras apresentadas em 2018, 2017 e 2016, a
Companhia informa que não houve alterações de práticas contábeis.
(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras de
2018 foi emitido com abstenção de opinião, fundada nas seguintes bases
reproduzidas abaixo:
“1. Plano de recuperação judicial, valor recuperável de ativos e
continuidade operacional
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 1, em 16 de outubro de 2014, a
subsidiária MMX Sudeste Mineração S.A. ajuizou na Comarca da Capital do
Estado de Minas Gerais pedido de recuperação judicial nos termos da Lei nº
11.101/05, o qual foi deferido em 22 de outubro de 2014, conforme decisão
da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Em 19 de dezembro de 2014, a
referida

subsidiária

apresentou

o

seu

plano

de

recuperação

com

a

discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração
de sua viabilidade econômica e laudos econômico-financeiros e de avaliação
dos ativos da mesma. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos
credores em 28 de agosto de 2015 e homologado em 23 de setembro de
2015 pelo Juiz da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte.
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Em 28 de outubro de 2016 foi concluída a alienação de parte de determinados
ativos conforme previsto no plano de recuperação judicial. Em 22 de
novembro de 2017 foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores um
aditivo ao plano original no que diz respeito à forma de venda da UPI
Fazendas e UPI Terminais. Em outubro de 2018, foi finalizado o leilão judicial
das fazendas (UPI Fazendas e UPI Terminais) com arrecadação total de R$
12.932 milhões. Neste sentido, em 31 de outubro de 2018, realizou-se a
competente reunião de credores para apresentação dos resultados dos leilões,
bem como para deliberação dos mesmos sobre propostas adicionais de
aquisição e sobre o destino dos ativos não arrecadados ou objeto de
propostas. Deste modo os credores presentes deliberaram pela aceitação de
03 propostas de aquisição e ato contínuo, totalizando mais R$ 3.000 mil e
suspenderam a reunião de credores até o dia 06 de fevereiro de 2019, data
na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes à MMX
Sudeste foram arrematados, ficando pendente de arrematação a UPI
Terminais, para a qual a MMX recebeu uma proposta de R$ 20.000 mil, a qual
deverá ser submetida aos acionistas das sociedades que detêm os terminais
objeto da UPI Terminais, para fins de manifestação acerca do exercício do
direito de preferência. Entretanto, a Companha e sua controlada MMX Sudeste
Mineração S.A. não remensurou, até a presente data, todos os possíveis
efeitos contábeis dos ativos ainda não alienados (UPI Terminais) tendo em
vista a dependência de eventos futuros, tais como a venda dos mesmos, que
podem ou não ocorrer.
Conforme também mencionado na Nota Explicativa n° 1, em 25 de novembro
de 2016 a Companhia e sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A.
ajuizaram na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro pedido de
recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, o qual foi deferido em
19 de dezembro de 2016, conforme decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de
Janeiro. Em 23 de março de 2017, a Companhia e sua controlada MMX
Corumbá Mineração S.A. apresentaram seus planos de recuperação com a
discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração
de sua viabilidade econômica e laudos econômico-financeiros e de avaliação
dos seus respectivos ativos. Em 21 de março de 2019 a referida Assembléia
foi então instalada e na ocasião foram apresentados aos credores ajustes
realizados ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores,
por unanimidade, deliberaram a suspensão da AGE para análise de tais
ajustes, com previsão de retomada da AGC para deliberação, no dia 24 de
abril de 2019. Entretanto, a Companhia e sua controlada MMX Corumbá
Mineração S.A. não remensuraram, até a presente data, todos os possíveis
efeitos decorrentes dos seus respectivos planos de recuperação judicial para
fins de ajuste aos seus valores realizáveis, tendo em vista inclusive a
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dependência dos eventos futuros acima mencionados, o que pode afetar de
maneira significativa a definição dos seus valores.
Adicionalmente, conforme mencionado nas Notas Explicativas N°1 e 15, no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou
prejuízo acumulado, individual e consolidado, de R$ 557.029, o passivo
circulante individual e consolidado da Companhia excedeu o ativo circulante
individual

e

consolidado

em

R$

771.326

mil

e

R$

668.795

mil,

respectivamente, e apresentou patrimônio líquido negativo, individual e
consolidado,

de

R$

Adicionalmente, em

611.640
13

mil

e

R$

de dezembro de

612.811,
2018

em

respectivamente.
Assembleia Geral

Extraordinária, foi aprovado a redução do Capital Social da Companhia
mediante a absorção dos seus prejuízos acumulados no montante de R$
5.374.850 mil, sem cancelamento de ações. Os prejuízos acumulados foram
parcialmente absorvidos de modo que o capital social da Companhia deixou
de ser R$ 5.404.850 mil, passando a ser R$ 30.000 mil. Para reverter esta
situação, a continuidade operacional da Companhia e de suas controladas
depende da aprovação e sucesso dos seus planos de recuperação judicial, os
quais são base importante para mensuração dos possíveis ajustes nos ativos
e passivos da Companhia e suas controladas, além da necessidade do aporte
de

recursos

de

novos

investidores

para

continuar

os

projetos

que

permanecerão no portfólio das controladas.
1.
A

Controles internos com fraquezas significativas
Companhia

apresenta

fraquezas

relacionados ao processo de

relevantes

nos

controles

elaboração das demonstrações

internos
contábeis

individuais e consolidadas, gerando uma razoável possibilidade de que erros
materiais nas referidas demonstrações contábeis não tenham sido prevenidos
ou detectados tempestivamente. Tais deficiências incluem a ausência de
controles adequados de segregação de funções que garantam a integridade e
a correta apresentação das informações apresentadas como um todo, análise
do impacto do processo de recuperação judicial de suas controladas nas
respectivas

demonstrações

contábeis,

principalmente

no

que

tange

a

apresentação e mensuração de ativos e passivos circulantes e não circulantes.
Consequentemente, não nos foi possível, nas circunstâncias, concluir sobre a
existência de outros ativos e passivos não escriturados contabilmente nas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia em 31 de
dezembro de 2018.
2.

Ausência de reconhecimento de obrigação tributária
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Em decorrência do processo de recuperação judicial a MMX Sudeste Mineração
S.A. obteve um perdão de dívida no valor de R$ 402.633 mil. O perdão de
dívida é um ato efetuado pelo credor objetivando liberar o devedor do
cumprimento da obrigação sem exigência de nenhuma contrapartida do
devedor, representando um ganho real para este. Entendemos que houve a
extinção da obrigação sem haver a redução do ativo do devedor, gerando um
acréscimo patrimonial. Assim, o perdão da dívida deve ser reconhecido como
receita não financeira tributável da Companhia para efeito de determinação
da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do Programa de Integração
Social (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS). Identificamos que a Companhia não reconheceu em suas
escritas contábeis e fiscais o montante estimado de R$ 72.617 mil referentes
ao PIS e a COFINS devidos em eventual autuação por parte das autoridades
fiscais. Consequentemente, o passivo circulante encontra-se registrado a
menor e o resultado do exercício a maior neste montante nas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018.
Em decorrência dos assuntos acima, não foi possível concluirmos sobre os
valores de tributos não provisionados, sobre os ativos não circulantes
disponíveis para venda e realização de valores a receber de partes
relacionadas, e nem tampouco sobre a necessidade de efetuar ajustes
adicionais decorrentes dos impactos dos planos de recuperação judicial em
relação aos saldos dos ativos da Companhia e suas controladas para fins de
realização

aos

seus

valores

recuperáveis,

bem

como

nos

elementos

componentes das demonstrações de resultado, dos resultados abrangentes,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo
naquela data, assim como não foi possível concluirmos se a utilização do
pressuposto de continuidade operacional, base para a elaboração dessas
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, é
apropriado, nem tampouco quais seriam os efeitos sobre os saldos dos ativos,
passivos e nos elementos componentes das demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa

caso

essas

demonstrações

contábeis

não

fossem

preparadas

considerando esse pressuposto.”

Declaração da Diretoria
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução no 480/09, de 7 de
dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião
expressa no parecer dos Auditores Independentes, datado em 11 de junho de 2017,
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relativo às Demonstrações Financeiras (Individual e Consolidado) do exercício findo em 31
de dezembro de 2018.
10.5 Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas
adotadas

pela

Companhia,

explorando,

em

especial,

estimativas

contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes
para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam
julgamentos

subjetivos

ou

complexos,

tais

como:

provisões,

contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de
longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão,
ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação
ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, no
processo

de

aplicação

das

políticas

e

normas

contábeis,

exige

que

a

Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam sua aplicação e os valores relatados de ativos, passivos, receitas e
despesas, de modo que os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
A Companhia acredita que as principais políticas contábeis aplicadas na
elaboração das demonstrações financeiras têm sido usadas de modo consistente.
No entanto, nesse processo de aplicações das políticas contábeis, as seguintes
estimativas utilizadas pela Administração da Companhia podem ser consideradas
significativas, no entendimento que, se alteradas, poderiam acarretar em
alterações contábeis relevantes:
Provisão para desmobilização dos ativos
É reconhecido na contabilidade uma obrigação pelo valor justo para a
desmobilização

dos

ativos

no

período

que

ocorrerem,

conforme

notas

explicativas. Para esta estimativa utilizam-se premissas como taxas de juros,
inflação, vida útil do ativo e projeções de produção.
Provisão para Contingências Judiciais
As provisões para Contingências judiciais somente são registradas quando a
possibilidade de perda for considerada provável pelos assessores jurídicos.
Este registro apenas ocorre quando o valor de perda possa ser razoavelmente
estimado. Como a ocorrência ou não destes valores independe da atuação da
Administração,

avaliar

estes

passivos

envolve

um

enorme

exercício

de

julgamento e estimativas.
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A crise econômico-financeira pela qual passa a companhia resultou em um
grande aumento das contingências judiciais. Por este motivo, a diretoria entende
que este item passa a ser crítico. No entanto, e para mitigar erros de avaliação,
a Companhia utiliza-se de pareceres de escritórios contratados para a valoração
das contingências.
Redução ao valor recuperável de ativos.
Anualmente a Companhia testa seus ativos, utilizando geralmente o critério de
fluxo de caixa descontado. Como este critério depende de várias estimativas, a
diretoria considera este item também crítico.
A diretoria julga ser de extrema importância esta política contábil, pois ao longo
dos últimos anos a Companhia foi obrigada a realizar vários testes de
impairment, chegando ao caso extremo de zerar o valor do ativo da MMX
Sudeste Mineração (em Recuperação Judicial).
A venda da UPI Mina refletiu positivamente no resultado de 2016 exatamente
em função da Companhia ter efetuado previamente o impairment da maioria dos
seus ativos envolvidos na transação, de forma que as respectivas baixas tiveram
efeito zero no resultado. Caso contrário, o resultado da transação seria negativo.
Em 30 de setembro de 2017 a Companhia ajustou o ativo imobilizado da
Controlada MMX Corumbá Mineração S.A – Em Recuperação Judicial de forma a
valoriza-lo em R$14.500 mil, conforme proposta de venda dos ativos recebida.
10.6

Descrição

dos

itens

relevantes

não

evidenciados

nas

demonstrações financeiras da Companhia, indicando
(a)

Os

ativos

e

passivos

detidos

pela

Companhia,

direta

ou

indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (offbalance sheet items)
Não

existem

saldos

relevantes

não

apresentados

nas

Demonstrações

Financeiras.
(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não constam
descritos no item 10.8 a.
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10.7

Comentários

dos

Diretores

sobre

cada

um

dos

itens

não

evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6,
indicando:
(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros
itens das demonstrações financeiras da Companhia
Conforme mencionado no item 10.6 a.
(b) Natureza e o propósito da operação
Conforme mencionado no item 10.6 a.
(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos
gerados em favor da Companhia em decorrência da operação
Conforme mencionado no item 10.6 a.
10.8 Comentários dos Diretores sobre os principais elementos do plano
de negócios da Companhia:
(a) Investimentos, incluindo: (i) descrição quantitativa e qualitativa dos
investimentos em andamento e dos investimentos previstos; (ii) fontes
de financiamento dos investimentos; e (iii) desinvestimentos relevantes
em andamento e desinvestimentos previstos
A crise econômico-financeira da Companhia e o contexto em que o mercado de
mineração se insere levaram a Companhia a solicitar, em 16 de outubro de
2014, o pedido de recuperação judicial da sua subsidiária MMX Sudeste
Mineração S.A – Em Recuperação Judicial, até então a principal unidade de
produção de minério de ferro e de geração de receitas. A medida procurou
proteger os ativos da Companhia, atendendo de forma organizada aos interesses
de seus credores e acionistas, contingenciando de maneira responsável os
recursos existentes em caixa. O Plano de recuperação (disponível para consulta
no site de Relação com Investidores da Companhia www.mmx.com.br e no site
da CVM www.cvm.gov.br) foi aprovado em assembleia de credores realizada em
28 de Agosto de 2015 e homologada pelo juízo da recuperação judicial em 23 de
Setembro de 2015.
Em continuidade ao processo de restruturação, a Companhia solicitou em 25 de
novembro de 2016 o pedido de recuperação judicial, juntamente com sua
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subsidiária MMX Corumbá Mineração S/A – em recuperação judicial, que foi
deferido em 19 de dezembro do mesmo ano. Em 23 de março de 2017, foi
apresentado o plano de recuperação judicial que ainda está pendente de
aprovação pela Assembleia Geral de Credores.
No exercício social de 2018, a Companhia manteve seus os esforços no sentido
de reduzir os custos operacionais e de cumprir o previsto no plano de
recuperação judicial da MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial.
(b)

Desde

que

equipamentos,

já

divulgada,

patentes

ou

indicar

outros

a

ativos

aquisição
que

de

devam

plantas,

influenciar

materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não houve, nos últimos 3 anos, nenhuma aquisição de plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que possam influenciar a atual capacidade produtiva
da Companhia.
(c) Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em
andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia
em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii)
projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais
gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
O último projeto de expansão da Companhia foi cancelado em 2014-2015, por
conta da situação de deterioração da situação do mercado mundial de minério de
ferro, assim como de sua situação financeira. A Companhia não possui
atualmente novos produtos ou serviços em perspectiva ou desenvolvimento.
10.9 Comentários dos Diretores sobre outros fatores que influenciaram
de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido
identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Todas as informações que a Administração da Companhia considera relevantes e
pertinentes a esta seção foram apresentadas nos itens acima.
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ANEXO II
Em cumprimento ao artigo 12 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, a MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
(“Companhia” ou “MMX”) fornece, abaixo, as informações indicadas no item 13
do Formulário de Referência, regime informacional previsto na Instrução CVM nº
480, de 7 de dezembro de 2009, a que emissores de valores mobiliários
admitidos à negociação em mercados estão sujeitos:
13. Remuneração dos Administradores
13.1 Descrição da política ou prática de remuneração do Conselho de
Administração, da Diretoria Estatutária e não Estatutária, do Conselho
Fiscal, dos Comitês Estatutários e dos Comitês de Auditoria, de Risco,
Financeiro e de Remuneração, abordando os seguintes aspectos:
(a) Objetivos da política ou prática de remuneração
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a remuneração anual global dos
administradores da Companhia é fixada pela Assembleia Geral Ordinária,
cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.
A Companhia busca reter profissionais qualificados sem perder de perspectiva a
sua atual situação patrimonial, em que se faz necessária a redução de seus
custos de manutenção.
(b) Composição da remuneração
Conselho de Administração
Remuneração fixa
Desde abril de 2012, os membros do Conselho de Administração recebem uma
remuneração fixa mensal (honorários).
Remuneração Variável
Em 2018 e em 2017 não houve remuneração variável.
Em

2016,

a

Companhia

pagou

bônus

de

retenção

aos

seus

Diretores

estatutários, mas não houve pagamento de participação nos resultados. Estes
bônus foram compostos por montante anual baseado no atingimento de metas
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da companhia, tendo como objetivo remunerar os resultados atingidos pelos
Diretores de acordo com seu desempenho e mantê-los na Companhia.
Diretoria Estatutária e não Estatutária
Remuneração Fixa
A remuneração fixa é composta por montante fixo mensal, definido de acordo
com a responsabilidade de cada cargo e em linha com as melhores práticas do
mercado. Tem como objetivo remunerar a atuação do diretor de acordo com o
seu escopo de atuação e senioridade.
Remuneração Variável
A remuneração variável de curto prazo é composta por montante anual baseado
no atingimento de metas da companhia. Tem como objetivo remunerar os
resultados atingidos pelos Diretores de acordo com seu desempenho e mantê-los
na Companhia.
Benefícios
Os benefícios disponibilizados pela Companhia nos últimos 3 (três) exercícios
sociais aos Diretores incluem Vale Alimentação, Vale Refeição, Plano de Saúde,
Plano Odontológico que estendem-se a seus dependentes, além de Seguro de
Vida.
(ii) Proporção de cada elemento na remuneração total
Na

data

deste

Formulário

de

Referência,

a

remuneração

total

dos

Administradores é composta pela remuneração fixa e variável, nos termos do
item 13.2., sendo os percentuais abaixo calculados com base na remuneração
dos respectivos exercícios sociais:
2018

Conselho de

Remuneração

Remuneração

Fixa

Variável

Benefícios

Total

100,00%

-

-

100,00%

97%

-

3%

100%

Administração
Diretoria

29

2017

Conselho de

Remuneração

Remuneração

Fixa

Variável

Benefícios

Total

100,00%

-

-

100,00%

96%

-

4%

100,00%

Administração
Diretoria

2016

Conselho de

Remuneração

Remuneração

Fixa

Variável

Benefícios

Total

100,00%

-

-

100,00%

34,99%

63,52%

1,49%

100,00%

Administração
Diretoria

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
O cálculo da remuneração dos Administradores é definido com base no histórico
praticados pela Companhia e tendo em vista sua situação patrimonial, e no caso
da Diretoria também por meritocracia, sempre observando a competitividade
externa.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração
A composição da remuneração é baseada em referências de mercado permitindo
refletir a responsabilidade do cargo e nível de competitividade com o mercado.
Com a utilização de componentes de remuneração variados, a Companhia busca
incentivar a melhoria da gestão, atração e retenção dos administradores assim
como o alinhamento com os interesses dos acionistas.
(v) A existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão
para esse fato
Não existem membros da administração da Companhia não remunerados.

30

(c)

Principais

indicadores

de

desempenho

que

são

levados

em

consideração na determinação de cada elemento da remuneração
A remuneração variável de curto prazo tem como objetivo remunerar os
resultados atingidos pelos administradores de acordo com seu desempenho e
retorno para a Companhia.
(d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos
indicadores de desempenho
A remuneração é fixada a partir de consultas ao mercado para definição de
valores e leva em consideração as responsabilidades, o tempo dedicado às
funções, a competência e reputação profissional.
A depender do cenário em que a Companhia está inserida, determinados fatores
podem acabar sobressaindo sobre outros, de maneira que os indicadores de
desempenho

não

estão

necessariamente

vinculados

a

uma

performance

econômico-financeira de curto prazo da Companhia, mas também à gestão de
crise e redução de perdas, por exemplo.
Dessa forma, para que a Companhia possa contar com membros em panoramas
críticos, em que seja necessário o conhecimento profundo da complexa
organização e operacionalização da Companhia, por parte dos membros da
Administração, ou mesmo para que se nomeie novos membros com um alto grau
de senioridade e conhecimento do mercado, a remuneração pode se projetar
como aparentemente desalinhada com os resultados econômico-financeiros
correntes da Companhia.
A remuneração dos anos de 2018, 2017 e 2016 refletem o momento vivido pela
companhia, de modo que a remuneração dos executivos visa: (i) mantê-los na
companhia; (ii) o cumprimento de metas vinculadas a sobrevivência e o
soerguimento da companhia; e (iii) o comprometimento frente aos riscos, típicos
de uma empresa na situação em que se encontra a companhia atualmente.
A definição da remuneração, portanto, apresenta drivers distintos daqueles de
uma empresa operacional e provedora de bons resultados. O foco é a
reestruturação de dívidas, gestão de crise e redução de perdas, manutenção da
liquidez e, por ultimo, ao enfretamento de riscos associados aos desafios
impostos pela crise generalizada.

31

(e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses
da Companhia de curto, médio e longo prazo
As remunerações fixa e variável buscam estimular a melhor gestão, atração e
retenção dos administradores, buscando ganhos pelo comprometimento com os
resultados de curto e médio prazo, assim como pelo seu comprometimento e
capacidade de gerir crises e assumir riscos e responsabilidades.
(f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas
ou controladores diretos ou indiretos
Não se aplica.
(g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à
ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do
controle societário da Companhia
Não se aplica.
13.2 Remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais e a prevista para o exercício social corrente do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Administração
Nº de membros

2,66

2,00

0

4,66

Nº de membros remunerados

1,66

1,00

0

3,66

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

180.000

720.000

-

-

Benefícios direto e indireto

0

0

-

-

Participações em comitês

0

0

-

-

Outros

0

0

-

-

Descrição de outras

N.A.

N.A.

-

-

remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus

0

0

-

-

Participação de resultados

0

0

-

-

Participação em reuniões

0

0

-

-

Comissões

0

0

-

-

Outros

0

0

-

-
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Descrição de outras remunerações variáveis
Pós-emprego

0

0

-

-

Cessação do cargo

0

0

-

-

Baseada em ações, incluindo

0

0

-

-

opções
Observação

O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de
membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais, conforme
orientação prevista no item 10.2.13.b do Ofício Circular CVM/SEP/Nº03/2019.

Total da remuneração

180.000

720.000

-

900.000,00

Remuneração do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Administração
Nº de membros

3,5

1,5

0

5

Nº de membros remunerados

2,5

1,5

0

4

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

220.000

1.566.906

-

1.786.906

Benefícios direto e indireto

0

77.811

-

77.811

Participações em comitês

0

0

-

0

Outros

0

313.381

-

313.381

Descrição de outras

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus

0

0

-

0

Participação de resultados

0

0

-

0

Participação em reuniões

0

0

-

0

Comissões

0

0

-

0

Outros

0

0

-

0

Descrição de outras remunerações variáveis
Pós-emprego

0

0

-

0

Cessação do cargo

0

0

-

0

Baseada em ações, incluindo

0

0

-

0

opções
Observação

O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de
membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais, conforme
orientação prevista no item 10.2.13.b do Ofício Circular CVM/SEP/Nº03/2019.

Total da remuneração

220.000

1.958.099

-

2.178.099
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Remuneração do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Administração
Nº de membros

4,75

2

0

6,75

Nº de membros remunerados

3,75

2

0

5,75

2.286.518

0

2.642.351

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

355.833

Benefícios direto e indireto

0

131.582

0

131.582

Participações em comitês

0

0

0

0

Outros

0

446.804

0

446.804

Descrição de outras

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus

0

0

0

0

Participação de resultados

0

0

0

0

Participação em reuniões

0

0

0

0

Comissões

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

Descrição de outras remunerações variáveis
Pós-emprego

0

0

0

0

Cessação do cargo

0

0

0

0

Baseada em ações, incluindo

0

0

0

0

opções
Observação

O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de
membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais, conforme
orientação prevista no item 10.2.13.b do Ofício Circular CVM/SEP/Nº03/2019.

Total da remuneração

355.833

2.864.904

0

3.220.737

Remuneração do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Administração
Nº de membros

5,00

2,00

2,00

9,00

Nº de membros remunerados

4,00

2,00

1,00

7,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

380.000,00

2.391.304

35.500

2.806.804

Benefícios direto e indireto

0

106.895

0

106.895

Participações em comitês

0

0

0

0

Outros

0

1.261.447

0

1.261.447

Descrição de outras
remunerações fixas
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Remuneração variável
Bônus

0

3.915.931,00

0

3.915.931,00

Participação de resultados

0

0

0

0

Participação em reuniões

0

0

0

0

Comissões

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

Descrição de outras remunerações variáveis
Pós-emprego

0

0

0

0

Cessação do cargo

0

0

0

0

Baseada em ações, incluindo

0

0

0

0

opções
O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de
Observação

membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais, conforme
orientação prevista no item 10.2.13.b do Ofício Circular CVM/SEP/Nº03/2019.

Total da remuneração

13.3

Remuneração

remuneração

380.000,00

Variável

prevista

para

7.675.577

dos
o

3

últimos

exercício

35.500

exercícios

corrente

do

8.091.077

sociais

Conselho

e
de

Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2019)
Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº de membros

2,66

2,00

0

4,66

Nº de membros remunerados

1,66

1,00

0

3,66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participação nos resultados

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no plano de

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

35

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2018
Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº de membros

3,5

1,5

0

5

Nº de membros remunerados

2,5

1,5

0

4

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

Participação nos resultados

0

0

-

0

Valor mínimo previsto no plano de

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2017
Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº de membros

4,75

2

0

6,75

Nº de membros remunerados

3,75

2

0

5,75

0

0

0

0

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de

-

0

remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso

-

0

0

as metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

0

do exercício social

-

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
0

0

0

0

-

0

remuneração
Valor máximo previsto no plano de

-

0

remuneração
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-

Valor previsto no plano de remuneração, caso
0

0

0

as metas sejam atingidas

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2016
Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº de membros

5,00

2,00

2,00

9,00

Nº de membros remunerados

4,00

2,00

1,00

7,00

0

0

0

0

0

4.344.828,00

0

4.344.828

0

4.344.828,00

0

4.344.828

0

3.915.931,00

0

3.915.930,85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

13.4

Plano

de

remuneração

baseado

em

ações

do

Conselho

de

Administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício
social e previsto para o exercício social corrente
(a) Termos e condições gerais
Não se aplica.
(b) Principais objetivos dos Planos
Não se aplica.
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(c) Forma como os planos contribuem para esses objetivos
Não se aplica.
(d) Como os planos se inserem na política de remuneração da
Companhia
Não se aplica.
(e) Como os planos alinham os interesses dos administradores e da
Companhia a curto, médio e longo prazo
Não se aplica.
(f) Número máximo de ações abrangidas
Não se aplica.
(g) Número máximo de opções a serem outorgadas
Não se aplica.
(h) Condições de aquisição de ações
Não se aplica.
(i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não se aplica.
(j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Não se aplica.
(k) Forma de liquidação
Não se aplica.
(l) Restrições à transferência das ações
Não se aplica.
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(m)

Critérios

e

eventos

que,

quando

verificados,

ocasionarão

a

suspensão, alteração ou extinção do plano
Não se aplica.
(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre
seus direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações
Não se aplica.
13.5 Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente,
do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária
Não há.
13.6 Opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária ao final do último exercício social
Não há.
13.7 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração
baseada em ações do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais
Não há.
13.8

-

Informações

necessárias

para

a

compreensão

dos

dados

divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das
ações e das opções
(a) Modelo de precificação
Não aplicável.
(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o
preço médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade
esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de
juros livre de risco
Não aplicável.
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(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os
efeitos esperados de exercício antecipado
Não aplicável.
(d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável.
(e) Outras características da opção incorporadas na mensuração do seu
valor justo
Não aplicável.
13.9 Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações
ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou
indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros
do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão
Não aplicável.
13.10 Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros
do conselho de administração e aos diretores estatutários
Não há qualquer plano de previdência para os administradores da Companhia.
13.11 Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

31/12/2018(1)

31/12/2017(1)

31/12/2016(1)

31/12/2018(2)

31/12/2017(2)

31/12/2016(2)

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016(3)

Nº de membros

1,5

2,00

2,00

3,5

4,75

5,00

N.A.

N.A.

2,00

Nº de membros
remunerados

1,5

2,00

2,00

2,5

3,75

4,00

N.A.

N.A.

1,00

Valor da maior
remuneração

R$1.560.727,28(4)

R$1.715.194,76(5)

R$4.678.104,80(4)

R$130.000,00(4)

R$172.500,00(4)

R$120.000,00(6)

N.A.

N.A.

R$35.500,00(7)

Valor da menor
remuneração

R$1.560.727,28

R$1.097.208,64

R$4.678.104,80

R$60.000,00

R$60.000,00

R$60.000,00

N.A.

N.A.

R$35.500,00

Valor médio da
remuneração

R$1.305.399,33

R$1.432.452,00

R$3.837.788,50

R$88.000,00

R$94.888,80

R$95.000,00

N.A.

N.A.

R$35.500,00

(1)

O valor da menor remuneração anual individual dos membros da Diretoria deste exercício social foi apurado com a exclusão de
todos os membros do respectivo órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses, conforme prevê o OfícioCircular/CVM/SEP/Nº03/2019.
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(2)

O valor da menor remuneração anual individual dos membros do Conselho de Administração deste exercício social foi apurado
com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses, conforme prevê o OfícioCircular/CVM/SEP/Nº03/2019.
(3)

O valor da menor remuneração anual individual dos membros do Conselho Fiscal deste exercício social foi apurado com a exclusão
de todos os membros do respectivo órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses, conforme prevê o OfícioCircular/CVM/SEP/Nº03/2019.
(4)

O membro da administração se manteve no cargo por 12 meses.

(5)

O membro da administração se manteve no cargo por 11 meses.

(6)

O membro da administração se manteve no cargo por 8 meses.

(7)

O membro do Conselho Fiscal se manteve no cargo por 5 meses.

13.12

Mecanismos

de

remuneração

ou

indenização

para

os

administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
A Companhia não possui arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para
os administradores em caso de destituição do cargo ou aposentadoria.
13.13 Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no
resultado

da

Companhia

referente

a

membros

do

conselho

de

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam
partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme
definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto em relação
aos 3 últimos exercícios sociais.
Não aplicável.
13.14 Valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração
de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou
do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a
função que ocupam
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de
Administração, da Diretoria por qualquer razão que não a função que ocupam.
13.15 Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da
Companhia,

como

administração,

da

remuneração
diretoria

de

estatutária

membros
ou

do

do

conselho

conselho

fiscal

de
da

Companhia, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores
foram atribuídos a tais indivíduos, em relação aos 3 últimos exercícios
sociais
Não há valores reconhecidos no resultado de controladores diretos ou indiretos,
de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como
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remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal da Companhia.
13.16 Outras informações relevantes
Todas as informações que a Companhia considera relevantes e pertinentes a
este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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ANEXO III
Em cumprimento ao artigo 9º, inciso VI da Instrução CVM nº 481/09, a
Companhia apresenta, abaixo, o Boletim de Voto à Distância.
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Assembleia pendente de aprovação
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MMX MINERACAO E METALICOS S.A. de 26/04/2019
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente Boletim de Voto à Distância deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o
seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09.
Para participar da Assembleia Geral por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia
deverão preencher os campos próprios e assinar o Boletim de Voto à Distância, identificado pelo
número do acionista no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
A Companhia esclarece ainda que a Proposta da Administração, bem como o Edital de
Convocação à referida Assembleia, encontram-se disponíveis nos sites da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), e de Relações com Investidores da Companhia
(www.mmx.com.br). Adicionalmente, os documentos relacionados a esta Assembleia, incluindo
aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede
da Companhia.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
Uma vez preenchido, o Boletim de Voto à Distância poderá ser enviado, alternativamente, para:
(i) A Companhia, diretamente;
(ii) O Agente Escriturador (conforme abaixo definido) das ações de emissão da Companhia; ou
(iii) O Agente de Custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de
titularidade (“Agente de Custódia”) do acionista, desde que ele esteja apto a receber o Boletim de
Voto à Distância nos termos da Instrução CVM 481/09.
Será admitido o Boletim de Voto à Distância que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo
Agente de Custódia (conforme o caso) e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de
realização da Assembleia Geral (i.e., até 19 de abril de 2019) nos termos do art. 21-B da
Instrução CVM 481/09. O Boletim de Voto à Distância que for entregue após este prazo será
considerado inválido e não será processado pela Companhia.
1. Envio do Boletim de Voto à Distância à Companhia:
Nos termos da Instrução CVM 481/09, os acionistas que desejarem encaminhar o Boletim de
Voto à Distância diretamente para a Companhia, devem observar os seguintes procedimentos:
(i) O Boletim de Voto à Distância somente será recebido quando enviado por via postal ou por email para a Companhia, conforme endereços indicados abaixo;
(ii) O Boletim de Voto à Distância deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante,
identificado pelo número do acionista no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Caso o acionista seja pessoa jurídica, a
assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com poderes para prática
deste ato;
(iii) O Boletim de Voto à Distância encaminhado diretamente à Companhia deverá estar
acompanhado da documentação que comprove a qualidade de acionista e, conforme o caso, de
representante legal do acionista signatário, quais sejam:
a. Comprovante do agente custodiante das ações de emissão da Companhia, contendo a
respectiva participação acionária, datado de até 09 (nove) dias úteis antes da realização da
Assembleia Geral Ordinária;
b. Documento de identidade do acionista, representante legal ou procurador;
c. Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente, conforme o caso;
d. Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante legal
presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso;
e. Se representado por procurador, a procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de
um ano da data de realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme exigência legal (artigo
126, parágrafo primeiro da Lei 6.404/76). O procurador deverá ser acionista, administrador da
Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que
represente os condôminos; e
f. Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao
seu administrador relatados no item d acima.
O Boletim de Voto à Distância que estiver desacompanhado da documentação necessária à
comprovação da condição de acionista, ou à comprovação de sua representação não será
considerado válido, e, em consequência, não será processado pela Companhia, podendo,
contudo, ser corrigido e reenviado pelo acionista à Companhia, observados os prazos e
procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481/09.

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MMX MINERACAO E METALICOS S.A. de 26/04/2019
procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481/09.
Na hipótese em que o acionista não preencha este Boletim de Voto à Distância na íntegra ou
caso este contenha itens preenchidos incorretamente, a Companhia informará tais
inconsistências e franqueará ao acionista a possibilidade de retificação, caso o prazo para o
recebimento de instruções de voto ainda esteja em vigor.
Se o referido prazo já estiver se esgotado, a Companhia irá computar os quesitos que tiveram o
preenchimento feito de forma correta e rejeitar os itens específicos em que o preenchimento
tenha sido feito de forma incorreta.
2. Envio do Boletim de Voto à Distância ao Agente Escriturador:
Além disso, a Companhia informa que o Agente Escriturador de suas ações (i.e., Itaú Corretora
de Valores S.A.) (“Agente Escriturador”) receberá o Boletim de Voto à Distância dos acionistas da
Companhia em toda a sua rede de agências bancárias no território nacional, observados os
procedimentos estabelecidos pelo Agente Escriturador.
3. Envio do Boletim de Voto à Distância aos Agentes de Custódia:
Nos termos do artigo 21-B, §4º da Instrução CVM 481/09, os Agentes de Custódia podem, mas
não são obrigados a receber os Boletins de Voto à distância dos acionistas da Companhia. Em
razão disso, é recomendado aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de
Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Envio de Documentos Físicos:
A/C: Diretoria de Relações com Investidores - MMX
Rua Lauro Müller, nº 116, 24º andar, sala 2403, Rio de Janeiro
CEP: 22.290-160
Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto:
Documentos AGO 2019
E-mail: ri@mmx.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Endereço:
Rua Ururaí, nº 111
Prédio B - Térreo
Tatuapé, São Paulo - SP
CEP 03084-010
Contato:
Sra. Gercina S. Bueno
SOC – Gerência de Escrituração
(11) 2740 2572 / (11) 4349 2572
escrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos
Auditores Independentes da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018,
conforme Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018, conforme
Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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Deliberação Simples
3. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76?
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
4. Aprovar a fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores (Conselho
de Administração e Diretoria), conforme Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

