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(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
ATUALIZAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2019 – A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – Em
Recuperação Judicial (“MMX” “Companhia”), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, da
Lei nº 6.404/76, na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02,
e em referência aos Comunicados ao Mercado divulgados pela Companhia em 21 de março de
2019, 14 de fevereiro de 2019, 31 de janeiro de 2017, 28 de novembro de 2017, 7 de março de
2018, 14 de março de 2018, 12 de novembro de 2018, 14 de fevereiro de 2019, 21 de março
de 2019, 24 de abril de 2019, 10 de maio de 2019, e 17 de maio de 2019, vem comunicar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Foi instalada, na data de hoje (i.e. 01 de julho de 2019), a Assembleia Geral de
Credores da Companhia e da sua subsidiária MMX Corumbá Mineração S.A. – Em
Recuperação Judicial (“MMX Corumbá” e, em conjunto com a Companhia,
“Recuperandas”), no âmbito do Processo de Recuperação Judicial de nº 040586657.2016.8.19.0001, em curso perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro (“Processo de Recuperação Judicial”), cuja a Ordem do Dia
era: (a) a deliberação quanto à aprovação, rejeição ou modificação do plano de
recuperação judicial das Recuperandas, pelos credores legitimados a votar; (b) a
constituição do Comitê de Credores; e (c) qualquer outra matéria que possa afetar os
interesses dos credores (“AGC”).
2. Na ocasião, o Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”) das Recuperandas foi aprovado
em todas as classes credores, por crédito. O PRJ também foi aprovado nas classes I e IV
por cabeça, sendo que na classe III o PRJ recebeu o voto favorável de mais de 40% por
cabeça. .
3. Conforme já reconhecido pelo Administrador Judicial, a Companhia obteve os votos
suficientes para aprovação do PRJ nos termos do art. 58, §1º, da Lei n. 11.101/05.
4. O resultado da votação do PRJ será agora analisado pelo juízo da 4ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a quem caberá a concessão ou não
da Recuperação Judicial.
5. A Companhia ressalta, que não há prazo legal para a manifestação do juízo da 4ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro mencionada no item
anterior.

6. A Companhia informa, por fim, que não houve interesse dos credores pela constituição
do Comitês de Credores.
7. A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados e
atualizados sobre o tema abordado, 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, 01 de julho de 2019.
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