MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
NOTÍCIAS DIVULGADAS A RESPEITO DO SR. EIKE BATISTA
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019 - 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 informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Foram divulgadas na mídia, na data de hoje (i.e., 08 de agosto de 2019), por meio de
diversos veículos e portais de notícias, reportagens referentes ao Sr. Eike Batista, acionista
controlador da Companhia (“Notícias”).
2. Em síntese, as Notícias fazem referência ao mandado de prisão temporária emitido e
cumprido contra o Sr. Eike Batista em razão de investigações que apuram suposta ocorrência
de crimes de manipulação de mercado e utilização de informação privilegiada.
3. Embora a Companhia seja citada em algumas Notícias, tanto o mandado de prisão
temporária cumprido contra o Sr. Eike Batista, quanto os demais eventos que culminaram
em referidas Notícias não estão de qualquer forma associados e/ou foram praticados pela
Companhia e/ou os seus administradores.
4. De toda maneira, a Companhia está investigando os possíveis efeitos dos eventos relatados
nas Notícias em relação à Companhia, assim como informa estar atenta aos seus respectivos
e eventuais desdobramentos, notadamente no que diz respeito à Companhia.
5. A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados e
atualizados sobre os temas abordados neste Fato Relevante, 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, 08 de agosto de 2019.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Clovis Paes de Carvalho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
RI MMX:
E-mail: ri@mmx.com.br
Website: www.mmx.com.br

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL RECOVERY
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Publicly-held Company)
MATERIAL FACT
NEWS REGARDING MR. EIKE BATISTA
Rio de Janeiro, August 8th, 2019. MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL
RECOVERY (“MMX” or “Company”), pursuant Article 157, paragraph 4, of Brazilian Law No.
6404/76, and pursuant to the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) Rule No.
358/02, hereby informs its shareholders and the market in general that:
1.

On this date (i.e., August 8th, 2019), different websites informed about Mr. Eike Batista,
Company's controlling shareholder ("News").

2.

In summary, the News refers to the temporary arrest order issued and executed against Mr.
Eike Batista due to investigations regarding alleged crimes of market manipulation and insider
trading.

3.

Although the Company is cited in some News, the temporary arrest order issued against Mr.
Eike Batista as well as the other events reported in such News are not in any way associated
and/or were practiced by the Company and/or Company’s managers.

4.

The Company is investigating possible effects of the events reported in the News in relation
to the Company and informs that is aware of possible consequences, especially regarding the
Company.

5.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed and updated
regarding the issues addressed in this Material Fact, as well as any other related acts or facts
that may in any way influence the investment decisions of its shareholders and the market in
general.
Rio de Janeiro, August 8th, 2019.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Under Judicial Recovery
Clovis Paes de Carvalho
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer

IR MMX:
E-mail: ri@mmx.com.br
Website: www.mmx.com.br

