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 e
Extraordinária a ser realizada, no dia 26 de abril de 2018, 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 e
Extraordinária, o que segue:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2017:
A administração da Companhia propõe que os Acionistas apreciem e, após
atenta consideração, aprovem as Demonstrações Financeiras e o Relatório da
Administração

conforme

aprovados

pelo

Conselho

de

Administração

da

Companhia em reunião realizada em 26 de março de 2018, 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
2017.
As

Demonstrações

Financeiras

e

o

Relatório

da

Administração

serão

oportunamente 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.
(ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31.12.2017:
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Considerando o resultado negativo do exercício, de R$27,799 milhões, 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 2017
seja destinado a conta de prejuízos acumulados da Companhia.
(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração:
Sujeito à aprovação do item “(i)” da ordem do dia da Assembleia Geral
Extraordinária abaixo e conforme autorizado pelo Art. 14 do Regulamento do
Novo Mercado em vigor, a administração da Companhia propõe que sejam
eleitos 3 (três) membros para o Conselho de Administração, com mandato de 2
(dois) anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, quais
sejam:
Julio Alfredo Klein Junior

Presidente

Pedro de Moraes Borba

Conselheiro

Flávia Soeiro do Nascimento

Conselheira Independente

Caso o item “(i)” da Assembleia Geral Extraordinária abaixo não seja deliberado
em 26 de abril de 2018, por falta do quórum de instalação previsto no artigo
135 da Lei 6.404/76, a administração da Companhia propõe, alternativa e
temporariamente, que os candidatos para o Conselho de Administração tenham
mandato unificado de 1 (um) ano e que os dois cargos remanescentes do
Conselho de Administração permaneçam vagos.

até que a composição do

Conselho de Administração com três membros, com mandato unificado de 2
(dois) anos seja ratificada, mediante a deliberação do item “(i)” da Assembleia
Geral Extraordinária pelos acionistas da Companhia, em segunda convocação,
que poderá ocorrer a partir de 7 de maio de 2018.
Em conformidade com o art. 10 da Instrução CVM 481/09, encontram-se
disponíveis no Anexo II desta proposta a nova sugestão de conteúdo para os
itens 12.5 e 12.7 do Formulário de Referência. Tais informações também estão
disponíveis

no

site

da

Companhia

(www.mmx.com.br),

da

CVM

(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
Para os fins e efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e as
Instruções CVM nº 165/91, nº. 282/98 e o artigo 4º da Instrução CVM nº
481/09, a Companhia esclarece que o percentual mínimo do capital votante
para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por
cento) do capital social. Adicionalmente, ficam asseguradas as faculdades
previstas nos incisos I e II do §4º e no §5º do artigo 141 da Lei 6.404/76 para
a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.
(iv)

Fixar

a

remuneração

global

anual

dos

Administradores

da

Companhia:
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A administração da Companhia propõe a aprovação dos seus acionistas, a
fixação da remuneração bruta para os Administradores da Companhia no
exercício de 2018, no montante global de até R$2.220.000,00 (dois milhões,
duzentos e vinte mil reais), a ser distribuído em razão das responsabilidades
assumidas, do tempo dedicado à Companhia e da competência profissional de
cada Administrador.
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 III 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).
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Alterar o caput do artigo 10 do Estatuto Social, de modo a reduzir o
número mínimo de membros do Conselho de Administração de 5
(cinco) para 3 (três) membros; e aumentar o prazo do mandato
unificado de 1 (um) ano para 2 (dois) anos:
Com o objetivo de reduzir os custos da Companhia e conforme autorizado pelo
artigo 140 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 14 do Regulamento do Novo Mercado
em vigor, a administração da Companhia propõe a aprovação da alteração do
caput do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, de modo a reduzir o
número mínimo de membros do Conselho de Administração da Companhia para
3 (três) membros; e aumentar o prazo do mandato unificado dos membros do
Conselho de Administração da Companhia para 2 (dois) anos. O caput do artigo
10 passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 10 – O Conselho de Administração será composto de, no
mínimo, 03 (três) membros e, no máximo, 11 (onze) membros,
acionistas ou não da Companhia e residentes ou não no país,
com denominação de Conselheiros, eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos,
podendo ser reeleitos.”
Em conformidade com o art. 11 da Instrução CVM nº 481/09, a cópia do
Estatuto Social da Companhia, com destaque para a alteração proposta e o
relatório de justificativas e efeitos jurídicos e econômicos da alteração proposta
encontram-se disponíveis no Anexo IV 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:
1.

Participação presencial:
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Para

participar

da

Assembleia,

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:
1.1.

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; e

(iii)

Em caso de participação por procurador, documentação listada no
item 1.3 adiante.

1.2.

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;

(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 1.3
adiante; e

(vi)

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

1.3.
Caso

Acionistas representados por procurador:
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, conforme exigência legal
(artigo 126, parágrafo 1º da Lei 6.404/76). O procurador deverá ser
acionista,

administrador

da

Companhia,

advogado,

instituição
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financeira

ou

administrador

de

fundos

de

investimento

que

represente os condôminos; e
(ii)

Documento de identidade do Procurador.

Obs: Procurações outorgadas fora do Brasil deverão ser notarizadas por
tabelião público devidamente habilitado para este fim, consularizadas em
consulado

brasileiro

e

traduzidas

para

o

português

por

um

tradutor

juramentado.
A Companhia, visando facilitar a organização dos trabalhos, solicita que a
documentação acima seja enviada com até 2 dias úteis da realização da
Assembleia, por portador, correio ou

correio eletrônico (neste

caso o

documento físico deve ser trazido no dia da Assembleia), dirigidos aos
endereços indicados ao final desta proposta.
2.

Voto a distância:

Conforme exigido pela Instrução CVM nº 481/09, a Companhia disponibilizará a
possibilidade de participação a distância, por meio dos Boletins de Voto a
Distância, cujos modelos seguem anexos à presente Proposta na forma do seu
Anexo V (“Boletim de Voto a Distância”).
Para participar da Assembleia Geral por meio dessa modalidade, os acionistas
da Companhia deverão preencher os campos próprios, assinar no Boletim de
Voto a 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.

2.1.

Envio do Boletim de Voto a Distância à Companhia:

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

O Boletim de Voto a Distância somente será recebido quando
enviado por via postal ou por e-mail para Secretaria Corporativa da
Companhia, conforme endereços indicados abaixo. Caso o Boletim
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de Voto a Distância seja enviado por e-mail, a Companhia solicita
aos acionistas que enviem o original assinado, preferencialmente
antes da data prevista para realização da Assembleia Geral;
(ii)

O Boletim de Voto a 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

a

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, observados, portanto, os
requisitos e formalidades indicados no item 1 acima.
O Boletim de Voto 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.
2.2.

Envio do Boletim de Voto a 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 a Distância dos acionistas da Companhia em toda a sua rede
de agências bancárias no território nacional, observados os procedimentos
estabelecidos pelo Agente Escriturador.
2.3.

Envio do Boletim de Voto a 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 a
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.
Será admitido o Boletim de Voto a 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 2018) nos termos do art. 21-B da Instrução CVM 481. O
Boletim de Voto a Distância que for entregue após este prazo será considerado
inválido e não será processado pela Companhia.
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Após o decurso do prazo mencionado, caso haja itens não preenchidos dos
Boletins de Voto a Distância apresentados, a Companhia informa que os
considerará como instrução equivalente à abstenção de voto em relação a tais
matérias.
Envio de Documentos Físicos:
A/C: Jurídico MMX
Av. das Américas, nº 3500, sala 336, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640-102
Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto: Documentos AGOE MMX – 26.04.2018
E-mail: ri@mmx.com.br
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 este Edital, 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 2017.
A Administração.
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Conselho de Administração
Júlio Alfredo Klein Junior - 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 artigo 09 da Instrução CVM nº 481/2009, a Companhia
fornece, abaixo, as informações indicadas no item 10 do Formulário de
Referência, regime informacional previsto na Instrução CVM nº 480/2009:
10. Comentários dos Diretores
10.1 Os diretores devem comentar sobre:
(a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
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)

-1,34

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA

Endividamento Geral

Liquidez Geral

(2)

3,97

(3)

Liquidez Corrente

0,14

(4)

0,14

(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

Endividamento Geral
(2)

3,54

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA
Liquidez Geral

(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
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R$13.503 mil em disponibilidades e aplicações financeiras. Dessa forma, a
posição líquida de caixa era de R$13.503 mil.
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia apresentava os seguintes
indicadores financeiros de estrutura patrimonial e de solvência:
ÍNDICE DE ESTRUTURA PATRIMONIAL
Capital de Terceiros /
Capital Próprio

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA

Endividamento Geral

(1)

Liquidez Geral

(2)

-1,55

2,81

(3)

Liquidez Corrente

0,28

(4)

0,36

(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$734.161 mil negativo e as
obrigações

com

terceiros

totalizavam

R$253.768

mil.

Desse

montante,

empréstimos e financiamentos somavam R$4.829 mil e a Companhia detinha
R$27.033 mil em disponibilidades e aplicações financeiras. Dessa forma, a
posição líquida de caixa era de R$27.033 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 2017, a Companhia não
registrou receitas operacionais, o que contribuiu para o resultado negativo do
exercício de 2017.
(b) Estrutura de capital
A estrutura de capital da Companhia é composta por capital próprio e capital de
terceiros, nas proporções apresentadas a seguir:

Capital Próprio
Recursos de
terceiros

2017
-45%
145%

2016
-45%
145%

2015
-28%
128%

100%

100%

100%

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
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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 2017. As despesas gerais e
administrativas somaram R$28,516 milhões e o resultado financeiro líquido foi
negativo em R$14,441 milhões (composto por receitas financeiras de R$39,388
milhões e despesas financeiras de R$53,829 milhões), tendo sido o resultado
da Companhia para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017
negativo em R$27,788 milhões.
(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.
(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas,
descrevendo:
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Controladora
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, sendo R$133 milhões de curto prazo e R$ 0 de dívida de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2015, a dívida da Controladora totalizava R$151
milhões, sendo R$4,829 milhões de curto prazo e R$146,241 milhões de dívida
de longo prazo.
Consolidado
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.
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Em 31 de dezembro de 2015, a dívida do Consolidado totalizava R$151
milhões, sendo R$4,8298 milhões de curto prazo e R$146,241 milhões de
dívida de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2017, as taxas de juros anuais sobre as dívidas em
dólares norte-americanos (“US$”), são como segue, em R$ mil:

Até 6%
6,1% até 8%
Acima de 8,1%
Transferência de passivos relacionados a ativos mantidos
para venda

Consolidado
142.056
142.056
142.056

(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não aplicável.
(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 aplicável.
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 2015 a 2017.
Demonstração de Resultados
Receitas (despesas) operacionais líquidas
Custos dos Produtos Vendidos

31/12/2017
(474)

31/12/2016
2.723
(10.244)

31/12/2015
367
(859)
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Lucro Bruto
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Operacional
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício

(20)
(28.516)
13.673
39.388
(53.829)
(29.407)
1.608
(27.799)

(7.521)
4
(64.824)
484.165
84.273
(80.503)
415.594
(2.773)
412.821

(492)
53.112
(67.729)
219.354
(367)
52.140
(158.957)
97.061
(990)
96.071

Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores

(28.100)
301

412.903
(82)

95.966
105

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 2017, 2016 e
2015:
Em reais mil
31.12.2017
Ativo Total

31.12.2016

31.12.2015

168.726

186.186

405.371

Ativo Circulante

88.468

109.026

319.433

Ativo Não Circulante

80.258

77.160

85.938

79.100

75.565

81.321

1.158

1.595

4.617

168.726

186.186

405.371

623.758

567.846

882.231

46.198

91.772

257.301

(501.230)

(473.432)

(734.161)

5.404.850

5.404.850

5.356.521

58.688

58.688

(36.203)

5

5

5

(5.821.768)

(5.793.668)

(6.054.478)

3

3

6

Ativo Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente

Passivo Total

Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Passivo Líquido
Capital Social Realizado
Reservas
Ajustes Acumulados de
Conversão
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Participação de Acionistas Não
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 2017.
10.2 Comentários dos Diretores sobre
(a) Resultados das operações da Companhia, em especial:
(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência de exercício.
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A receita de vendas de produtos é reconhecida no resultado quando todos os
riscos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. A
receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua
realização. Uma receita não é reconhecida se não há certeza significativa na
sua realização.
(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 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 2017 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$454 mil registrada em
31 de dezembro de 2017 se refere ao recebimento dos valores decorrentes da
venda de minério de ferro extraído do Sistema Corumbá.
(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
significativa de minério de ferro ao longo de 2017.
Câmbio
A Companhia não possui ativos financeiros indexados em moeda estrangeira,
de modo que não há impacto de variação cambial.
Taxas de Juros
Não há impacto da variação das taxas de juros na precificação de ativos.
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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.
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”) (disponível para consulta em www.mmx.com.br e
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
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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 a Companhia não obteve quaisquer receitas decorrentes da alienação
de ativos operacionais.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Alienação de Participação Acionária no Porto Sudeste
Em 26 de fevereiro de 2014, nos termos dos contratos definitivos celebrados
entre a MMX, seus acionistas controladores, Impala (uma divisão da Trafigura
Pte. Ltd.) (“Trafigura”) e Mubadala Development Company PJSC (“Mubadala”),
(em conjunto “Investidores”) foi concluída a operação de investimento dos
Investidores na Porto Sudeste do Brasil S.A.(“Porto Sudeste”), companhia
então subsidiária, proprietária do terminal portuário de movimentação de
minério

de

ferro,

mediante

o

aporte

de

capital

da

ordem

de

US$

400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares) e a assunção pela Porto
Sudeste da totalidade do endividamento bancário da subsidiária da Companhia
MMX Sudeste Mineração S.A. Em Recuperação Judicial no valor aproximado de
R$1,3 bilhão.
Como resultado do investimento a MMX passou a deter indiretamente, à época,
35% (trinta e cinco por cento) de participação no capital social da Porto
Sudeste e os Investidores a deter indiretamente os demais 65% (sessenta e
cinco por cento) do capital social.
Em agosto de 2015, houve um aumento de capital na Porto Sudeste e a MMX,
por não ter acompanhado tal aumento, teve sua participação societária diluída
em 30%, passando a deter 4,76% do respectivo capital social.
Em fevereiro de 2017, houve novo aumento de capital que novamente não foi
acompanhado pela MMX que foi diluída, uma vez mais, para 1,55% do
respectivo capital social.
c. eventos ou operações não usuais
Não houve evento ou operação não usual não refletida nas demonstrações
financeiras.
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10.4

Comentários dos Diretores sobre

(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas
tomando como base os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”)
emitidos

pelo

International

Accounting

Standards

Board

(“IASB”)

e

interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations
Committee

(“IFRIC”),

implantados

no

Brasil

através

do

Comitê

de

Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e
orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
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”).
A Companhia avaliou que as novas deliberações e alterações de normas,
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), bem como pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em vigor para o exercício financeiro
iniciado em 1º de janeiro de 2015 não produzem impactos relevantes para a
Companhia, de forma que as demonstrações financeiras da Companhia foram
apresentadas em estrito cumprimento às normas aplicáveis, conforme indicado
acima.
(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Como mencionado acima, não houve alterações nas práticas contábeis e,
portanto, não há que se comentar acerca dos efeitos significativos nas
demonstrações financeiras em 2017.
(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras de
2017 foi emitido com abstenção de opinião, fundada nas seguintes bases
reproduzidas abaixo:
i) Pedido de Recuperação Judicial de sua subsidiária MMX Sudeste Mineração
S.A. – Em Recuperação Judicial, da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em
Recuperação Judicial e da MMX Corumbá Mineração S.A. – Em Recuperação
Judicial.

A

Companhia

não

remensurou

até

a

data

de

emissão

das

demonstrações financeiras todos os possíveis efeitos dos planos de recuperação
judicial sobre as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, tendo
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em vista a dependência de eventos futuros, tais como vendas de ativos, que
podem ou não ocorrer;
ii) A reversão da situação econômica da Companhia para utilização do
pressuposto da continuidade operacional depende do sucesso da conclusão dos
Planos de Recuperação Judicial da Companhia, da MMX Sudeste Mineração S.A.
– Em Recuperação Judicial e da MMX Corumbá Mineração S.A. – Em
Recuperação

Judicial,

além

da

necessidade

de

associações

com

novos

investidores para continuar os projetos que permanecerão no portfólio da
subsidiária. Essas condições indicam a existência de incertezas significativas
quanto à capacidade de continuidade operacional dos negócios da Companhia e
suas controladas. Os auditores independentes não puderam concluir se o
pressuposto da continuidade operacional era adequado para a elaboração das
demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.
iii) A Companhia apresenta fraquezas relevantes nos controles internos
relacionados ao processo de elaboração das demonstrações financeiras,
individuais e consolidadas, gerando uma razoável possibilidade de que erros
materiais nas demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, não
tenham sido prevenidos ou detectados tempestivamente.
Tal como os auditores independentes indicaram ao apresentar suas bases para
emissão do relatório com abstenção de opinião, os fatores elencados acima, em
especial aqueles presentes nos itens (i) e (ii) representam uma fonte de
incertezas significativas sobre seu desfecho, de modo que existem eventos
significativos futuros sobre os quais os auditores não poderiam prever seu
desfecho.
Essa impossibilidade de se prever ou concluir, à época, como os ativos serão
realizados e as obrigações liquidadas e, consequentemente, os impactos
eventualmente gerados por cada um dos inúmeros possíveis desfechos de cada
pequena operação é de tamanha relevância que, de acordo com as normas
contábeis aplicáveis, os auditores não poderiam fazer um juízo de valor
autônomo em que expresse uma opinião sobre as demonstrações financeiras,
restando-lhe emitir um relatório com abstenção de opinião, tal como definido
pelas normas contábeis aplicáveis.
A este respeito, a Companhia entende que abstenção de opinião dos auditores
não se funda em qualquer limitação de acesso a documentos e informações que
impossibilitasse o Auditor de apresentar relatório conclusivo, mas sim na
dependência de definição de eventos futuros, que são incertos tanto para a
Companhia como para os próprios Auditores.
Dessa forma, o relatório emitido com abstenção de opinião está de acordo com
as normas contábeis aplicáveis, tendo em vista que, quando a abstenção de
opinião decorrer de incertezas relevantes, como é o caso, o auditor deve
expressar que, devido à relevância das incertezas descritas, não está em
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condições de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis. Novamente,
isso não significa que as demonstrações financeiras em si estão em desacordo
com as normas que lhes são aplicáveis.
10.5 Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas
adotadas
contábeis

pela

Companhia,

feitas

pela

explorando,

administração

em

especial,

estimativas

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.
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.
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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.
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
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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 em www.mmx.com.br e 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
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.
(b)

Desde

que

já

divulgada,

indicar

equipamentos, patentes ou outros

a

aquisição

de

ativos que 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
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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
Como as operações da Companhia continuam suspensas, não houve venda
significativa de minério de ferro, e portanto as mudanças no mercado
siderúrgico mundial não tiveram impacto direto sobre a Companhia ao longo de
2017.
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ANEXO II
ITENS 12.5 E 12.7 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
(Informações complementares relativas à proposta de eleição de membros da
administração)
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.

12.5 Principais informações dos administradores e membros do
Conselho Fiscal da MMX Mineração e Metálicos S.A.
Conselho de Administração
Nome
CPF
Data da Eleição

Data de Nascimento
Data da Posse

Profissão
Prazo do Mandato

Órgão da Administração

Foi Eleito pelo Controlador?

Cargo Eletivo Ocupado

Outros Cargos e Funções Exercidos
no Emissor

Número de Mandatos Consecutivos

É Membro Independente?*

Principais Experiências Profissionais
Possui qualquer condenação criminal, em processo administrativo CVM ou transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer?
*Critério Utilizado pela Companhia para Determinar a Independência do Membro do Conselho de Administração.

Julio Alfredo Klein Junior
314.880.727-87

15/04/1955

Contador

26/04/2017
Conselho de Administração

26/04/2017
Sim

Nenhum

4

AGO 2020
Presidente do Conselho de
Administração
-

É graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Junior do Instituto Brasileiro de Contabilidade e pósgraduado em Contabilidade Gerencial pela Fundação Getúlio Vargas em 1988. Atualmente, faz parte do Conselho
de Administração da Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (desde 2013). Atuou, ainda, como
membro do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“OSX”) e da CCX Carvão
da Colômbia S.A. (“CCX”) (desde 2013) e membro do Comitê de Auditoria da OSX e da CCX desde 2013. Sua
formação na Petrobras inclui o Curso de Preparação para Auditores Internos em 1984. Atuou na Petrobras onde
chefiou a Divisão de Contabilidade de Custos e a Divisão de Normas e Controle Interno. Atuou como conselheiro
fiscal, indicado pela Gaspetro, na Companhia Potiguar de Gás - Potigas (2003 a 2008) e na Companhia de Gás da
Bahia – Bahiagas (2002 a 2003). Foi liquidante da Indústria Carboquímica Catarinense – ICC, designado pela
Gaspetro (2002 a 2008). Presidiu o conselho fiscal da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, indicado
pela Petrobras (1994-1998). Foi professor titular da cadeira de Contabilidade Industrial na Faculdade Moraes
Junior.
Não

Pedro de Moraes Borba
021.815.777-06
26/04/2017

06/09/1972
26/04/2017

Advogado
AGO 2020

Conselho de Administração

Sim

Membro do Conselho de
Administração

Nenhum
2
Pedro de Moraes Borba é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro e
Pós Graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/RJ. Ocupa atualmente o cargo Diretor
Presidente e membro do Conselho de Administração da Óleo e Gás Participações S.A. – OGPar (desde Outubro de
2013); Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração da
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial; Membro do Conselho de Administração da OGX
Petróleo e Gás SA (desde setembro de 2014); Membro do Conselho de Administração da Casa e Vídeo Rio de
Janeiro S.A.; e atuou como Diretor jurídico da EBX Holding Ltda. (de Junho de 2013 a dezembro de 2014);
Membro do Conselheiro de Administração da UNITEC Semicondutores S.A. (de Outubro de 2013 a Julho de
2014); e Gerente jurídico da EBX Holding Ltda. (de Setembro de 2009 a Maio de 2013).
Não
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Flavia Soeiro Nascimento
016.729.567-57

19/11/1972

Advogada

26/04/2017

26/04/2017

AGO 2020

Conselho de Administração

Não

Nenhum

3

Membro Independente do Conselho
de Administração
-

É formada em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pós-graduada em direito civil pela
Universidade Cândido Mendes. Possui 3 anos de experiência em empresa do varejo têxtil, como
head do departamento jurídico. Nos 17 anos anteriores, acumulou experiência profissional em grandes escritórios
de advocacia nas áreas de contencioso e consultivo cível e trabalhista.

Conselho Fiscal
*O Conselho Fiscal da Companhia não se encontra instalado.
Diretoria
Pedro de Moraes Borba
021.815.777-06

06/09/1972

Advogado

15/12/2017

15/12/2017

26/04/2017

Diretoria

Não

Diretor Presidente e Diretor de
Relações com Investidores

Membro do Conselho de
Administração

-

-

É graduado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo com pós-graduação em Negócios
Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. É Diretor sem designação específica da MMX Mineração e Metálicos
S.A., desde abril de 2013, responsável pela área comercial e operacional da Companhia. Possui mais de 15 anos
de experiência na área comercial de mineração e de siderurgia, tendo conduzido o lançamento da MMX no
mercado transoceânico de minério de ferro em 2006 onde permaneceu até 2008, quando foi transferido para
Anglo American, fruto da venda dos ativos Minas-Rio e Amapá. Durante sua carreira, atuou em diversas funções
comerciais em empresas como Vale, Nova Era Silicon, Companhia Siderúrgica Tubarão e Anglo American.
Retornou ao Grupo EBX em 2012, ocupando a posição de Gerente de Planejamento Estratégico da Prumo
Logística S.A. (anteriormente designada como LLX Logística S.A.).
Não

Regina Maria Arrigoni Urzedo Rocha
082.543.177-80

03/07/1979

Advogada

15/12/2017
Diretoria

15/12/2017
não

26/04/2017
Diretor sem designação específica

Nenhum
Nenhum
Graduada em Ciências Sociais e Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pósgraduação (LLM) em Direito Marítimo pela University College London. Passou a integrar o Grupo EBX em
2007, tendo ingressado na empresa de navegação NVX, na qual permaneceu até o final de 2008, quando foi
transferida para o Departamento Jurídico da MMX.
Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação
aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês
ou estruturas não sejam estatutários:
Não aplicável. A Companhia não possui comitês estatutários, de auditoria, de
risco e de remuneração.
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ANEXO III
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 estratégia de remuneração da Companhia utiliza o mercado como referência
considerando os principais competidores buscando estar alinhado com as
melhores práticas e garantindo sua competitividade. Atualmente, o principal
objetivo consiste na 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 2017 não houve remuneração variável.
Em 2015 e 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
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
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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 aos Diretores incluem Vale
Alimentação, Vale Refeição, Plano de Saúde, Plano Odontológico que estendemse 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:
2017

Conselho de
Administraçã
o
Diretoria

Remuneração
Fixa
100,00%

Remuneração
Variável
-

96%

-

Benefícios

Total

-

100,0
0%

4%

100,0
0%

Benefícios

Total

-

100,0
0%

1,49%

100,0
0%

Benefícios

Total

-

100,0

2016

Conselho de
Administraçã
o
Diretoria

Remuneração
Fixa
100,00%

Remuneração
Variável
-

34,99%

63,52%

Remuneração
Fixa
100,00%

Remuneração
Variável
-

2015

Conselho de

25

Administraçã
o
Diretoria

0%
43,94%

54,71%

1,35%

100,0
0%

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
O cálculo da remuneração dos administradores é definido utilizando o mercado
como referência sendo que o montante anual é aprovado da Assembleia Geral.
O reajuste é baseado na prática do mercado verificada através de pesquisa
salarial

e

no

caso

da

diretoria

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
O Sr. Pedro de Moraes Borba é o único membro não remunerado do Conselho
de Administração por já desempenhar a função de Diretor Presidente e de
Relações com Investidores da Companhia.
(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 Diretores 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
a gestão de crise e redução de perdas, por exemplo.
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Dessa forma, para que a Companhia possa reter 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 econômicofinanceiros correntes da Companhia.
A remuneração dos anos de 2015, 2016 e 2017, refletem o momento vivido
pela companhia, onde 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.
(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 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Administração
Nº de membros

3

2

0

5

Nº de membros remunerados

2

2

0

4

Remuneração fixa anual

27

Salário ou pró-labore

300.000

1.920.000

0

2.220.000

Benefícios direto e indireto

0

0

0

0

Participações em comitês

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

Descrição de outras

0

0

0

0

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

Total da remuneração

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/Nº02/2018.
300.000

1.920.000

0

2.220.000

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

3.123.351

0

3.486.684

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

363.333

Benefícios direto e indireto

0

110.487

0

110.487

Participações em comitês

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

Descrição de outras

0

0

0

0

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
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Observação

Total da remuneração

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/Nº02/2018.
363.333

3.233.838

0

3.597.171

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

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Administração
Nº de membros

5

2

3

10

Nº de membros remunerados

4

2

3

9

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

380.000,00

2.391.304,00

35.500

2.806.804,00

Benefícios direto e indireto

0

97.787,00

0

97.787,00

Participações em comitês

0

0

0

0

Outros

0

1.238.247,00

0

1.238.247,00

Descrição de outras
remunerações fixas
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
membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais, conforme
orientação prevista no item 10.2.13.b do Ofício Circular CVM/SEP/Nº02/2018.

Observação
Total da remuneração

380.000,00

7.670.986,00

35.500

8.086.486,00

Remuneração do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Administração
Nº de membros

5,66

2

1.5

9.16

Nº de membros remunerados

4,66

2

1.5

8,16

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

401.833,00

2.084.966,00

43.400,00

2.530.199,00

Benefícios direto e indireto

0

99.391,00

0

99.391,00

Participações em comitês

0

0

0

0

Outros

0

1.989.529,00

0

1.989.529,00

Descrição de outras

0

0

0

remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus

0

7.862.676,00

0

7.862.676,00

Participação de resultados

0

0

0

0

Participação em reuniões

0

0

0

0
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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/Nº02/2018.

Total da remuneração

13.3

Remuneração

401.833,00

Variável

12.036.562,00

dos

3

últimos

43.400,00

exercícios

12.481.795,00

sociais

e

remuneração prevista para o exercício corrente do Conselho de
Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2018)
Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº de membros

3

2

0

5

Nº de membros remunerados

2

2

0

4

Bônus

0

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Participação nos resultados

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

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

0

0

0

0

remuneração

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

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
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Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Participação nos resultados

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31.12.2016
Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº de membros

5

2

3

10

Nº de membros remunerados

4

2

3

9

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

4.344.828,00

0

4.344.828

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

0

4.344.828,00

0

4.344.828

Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

0

3.915.931,00

0

3.915.930,85

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bônus

Participação nos resultados

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

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31.12.2015
Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº de membros

5,66

2

1.5

9.16

Nº de membros remunerados

4,66

2

1.5

8,16

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

4.968.000,00

0

4.968.000,00

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

0

4.968.000,00

0

4.968.000,00

Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

0

7.862.676,00

0

7.862.676,00

Bônus
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Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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.
(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
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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.
(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
Em 30 de abril de 2015, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a extinção
do Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações
Ordinárias de emissão da Companhia, devido à mudança do panorama
econômico que compromete a situação financeira da Companhia.
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
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(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.
(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
Posição Acionária
Órgão
Diretoria
Estatutária
Conselho
de
Administração

13.10

em 31 de dezembro de 2017
MMX
CCX
-

OGPAR
-

OSX
-

-

-

-

-

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
31/12/2017
Nº de membros

2

Nº de membros
remunerados
Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais

31/12/2016

31/12/2015
2

2

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

5

5

5,66

2

2

2

4

1.365.000,00

4.677.824,80

7.137.513,68

175.500

2.849.445,33

4.899.048,39

60.000

631.440

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

4
180.000,00
60.000,00

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

3

1.5

3

1.5

4
100.458,25
100.458,25

0
0
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11.833

14.466

11.833

14.466

Valor médio da
remuneração(Reais)

13.12

998.220

3.763.635,07

Mecanismos

6.018.281,03

de

97.500,00

96.775,00

remuneração

ou

0

100.458,25

indenização

para

11.833

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.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Órgão

2017

2016

2015

Conselho de
Administração

0%

0%

0%

Diretoria
Estatutária

0%

0%

0%

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, como por exemplo, comissões e
serviços de consultoria ou assessoria prestados em relação aos 3
últimos exercícios sociais
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

remuneração

de

membros

do

conselho

de

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal 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
remuneração

de

membros

do

conselho

de

administração,

da

diretoria

estatutária ou do conselho fiscal da Companhia.
13.16 Outras informações relevantes
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14.466

Todas as informações que a Companhia considera relevantes e pertinentes a
este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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ANEXO IV
Em cumprimento ao artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia
apresenta, abaixo, (i) cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as
alterações propostas; e (ii) o relatório detalhando a origem e justificativa das
alterações propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos.
(i) Cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações
propostas:
*

*

*

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A MMX Mineração e Metálicos S.A. é uma sociedade anônima que
se rege pelo presente Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei nº 6.404/76”) e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem
aplicáveis.
Parágrafo Único – A Companhia, seus acionistas, administradores, membros
do Conselho Fiscal, quando instalado, e demais órgãos consultivos porventura
existentes sujeitam-se, ainda, às disposições do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros

(respectivamente,

“Regulamento

do

Novo

Mercado”

e

“BM&FBOVESPA”).
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, podendo criar e manter filiais, agências ou
representações, em qualquer localidade do País ou do exterior, bem como
transferir sua sede, mediante resolução da Diretoria, independentemente de
autorização do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a indústria e comércio de
minérios

em

compreendendo

geral,
a

em

todo

pesquisa,

o

território

nacional

exploração,

lavra,

e

no

exterior,

beneficiamento,

industrialização, exportação e comércio de bens minerais; (ii) a prestação de
serviços geológicos; (iii) a importação, exportação, e comércio de produtos
minerais, químicos e industriais; (iv) a construção, fabricação e montagem de
estruturas
importação

metálicas;

(v)

e exportação

a
de

fabricação,

transformação,

comercialização,

produtos siderúrgicos; (vi) a instalação,

operação e exploração de usinas integradas ou não integradas de aço, para a
produção e comercialização de produtos e subprodutos de ferro e aço; (vii) a
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exportação e importação genérica de bens, equipamentos e produtos; (viii) a
geração, importação, exportação e comercialização de energia elétrica, a
implantação de usinas de geração elétrica, seja de fonte térmica, hídrica,
eólica ou outra, a aquisição e importação de combustível e a implantação da
infraestrutura associada; (ix) o desenvolvimento, exploração, implantação,
operação e gerenciamento de projetos de recursos hídricos, o comércio de
água, mineral ou industrial, a implantação de logística associada com a
comercialização ou entrega de água e a prestação de serviços da indústria de
recursos hídricos; (x) a prestação de serviços de logística integrada de
transporte de carga; (xi) a construção, operação e exploração de ferrovias
e/ou tráfego ferroviário próprio ou de terceiros, como concessionário de
serviço público ou não; (xii) a construção, operação

e

exploração

de

terminais marítimos próprios ou de terceiros, de uso privativo, misto ou
público; (xiii) a movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário; (xiv) a exploração de atividades
relacionadas direta ou indiretamente a serviços de transporte de carga, tais
como planejamento logístico, carga, descarga, transbordo, movimentação e
armazenagem de mercadorias, exploração e administração de entrepostos de
armazenagem, armazéns gerais e entrepostos aduaneiros; (xv) a execução de
quaisquer atividades afins, correlatas, acessórias ou complementares às
descritas anteriormente, além de outras que utilizem como base a estrutura
da Companhia; e (xvi) a participação no capital de outras sociedades
nacionais ou internacionais constituídas sob qualquer forma societária e
qualquer que seja o objeto social.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
Do Capital Social e das Ações

Artigo 5º - O capital social é de 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), 6.488.183 (seis milhões, quatrocentas e oitenta
e oito mil e cento e oitenta e três) ações, todas ordinárias, escriturais,
nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas
deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo Segundo - As ações da Companhia são todas escriturais, mantidas
em conta de depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e contratada pela
Companhia, podendo ser cobrada do acionista alienante o custo concernente ao
serviço de tal transferência, observados os limites máximos fixados pela CVM.
Parágrafo Terceiro - É vedado à Companhia emitir ações preferenciais ou
partes beneficiárias.
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Parágrafo Quarto - A Companhia poderá emitir debêntures simples mediante
deliberação do Conselho de Administração e, se conversíveis em ações, dentro
do limite do capital autorizado.
Parágrafo Quinto - Os aumentos de capital poderão ser deliberados com a
exclusão do direito de preferência dos acionistas à subscrição de novos valores
mobiliários emitidos pela Companhia, ou com o referido direito de preferência
reduzido nas hipóteses previstas na legislação aplicável, sendo certo que tais
aumentos poderão ser realizados mediante subscrição pública ou privada de
ações, por conversão de debêntures ou

outros

incorporação

se

de

reservas,

capitalizando-

valores mobiliários ou

os

recursos

através

das

modalidades admitidas em lei.
Parágrafo Sexto - O pagamento dos dividendos e a distribuição de ações
provenientes de aumento de capital, quando for o caso, realizar-se-ão no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, o primeiro, contado da sua declaração,
a segunda, contada da publicação da ata respectiva na forma da lei, salvo se
a Assembleia Geral, quanto ao dividendo, determinar que este seja pago em
prazo superior, mas no curso do exercício social em que for declarado, e
quanto ao aumento de capital, determinar que este seja pago em prazo
inferior.
Artigo 6º

- A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital

independentemente

de

decisão

assemblear,

até

o

limite

de

R$

50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), mediante deliberação do
Conselho de Administração, que fixará o número de ações ordinárias a serem
emitidas, o preço de emissão e as condições de subscrição, integralização e
colocação.
Parágrafo Único – A Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia, ou o
seu Conselho de Administração, dependendo do caso, poderá criar os órgãos
técnicos e/ou consultivos, destinados a aconselhar os administradores, que
sejam julgados necessários para o perfeito funcionamento da companhia.

CAPÍTULO III Da Administração
Seção I – Disposições Gerais

Artigo

7º

-

A

Companhia

será

administrada

por

um

Conselho

de

Administração e por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Artigo 8º - A posse dos Administradores é condicionada à prévia subscrição do
Termo de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do
Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os
administradores

deverão,

imediatamente

após

a

investidura

no

cargo,

comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos valores
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mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou
indiretamente, inclusive seus derivativos.

Artigo 9º – A Assembleia Geral fixará a remuneração dos administradores,
cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.

SEÇÃO II
Do Conselho de Administração

Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 03
(três) membros e, no máximo, 11 (onze) membros, acionistas ou não da
Companhia e residentes ou não no país, com denominação de Conselheiros,
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02
(dois) anos, podendo ser reeleitos.
Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração, findo o
prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a
eleição e posse dos novos Conselheiros.
Parágrafo Segundo - Dentre os membros eleitos para o Conselho de
Administração, no mínimo 20% deverão ser conselheiros independentes, tal
como definidos no Regulamento do Novo Mercado, devendo-se indicar esta
condição

na

ata

da

Assembleia

Geral

que

os

eleger,

sendo,

ainda,

considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade
prevista pelo Artigo 141, parágrafos 4º e 5º e Artigo 239 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo

Terceiro

- No caso

de

ocorrer

vacância

permanente

de

membro do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho poderá
convocar Assembleia Geral para proceder à eleição das vagas faltantes,
respeitando-se sempre, o disposto no Parágrafo Segundo deste Artigo.
Parágrafo Quarto - Quando, em decorrência da observância do percentual
mencionado no parágrafo segundo deste artigo, resultar número fracionário de
Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i)
imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5
(cinco décimos).
Artigo 11 - Imediatamente após a posse de seus membros, o Conselho de
Administração elegerá: a) um Presidente, que convocará e presidirá suas
reuniões; e b) um Presidente Honorário, que substituirá o Presidente em seus
impedimentos e ausências.
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Parágrafo Único – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e
de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 12 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1
(uma) vez por trimestre, e, extraordinariamente, sempre que necessário,
mediante convocação do Presidente ou de 2 (dois) de seus membros.
Parágrafo Primeiro - As reuniões serão convocadas mediante comunicação
por escrito, expedida com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência,
devendo

dela

constar o

local, data

e hora

da

reunião, bem

como,

resumidamente, a ordem do dia.
Parágrafo Segundo - A convocação prevista no parágrafo anterior será
dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros
do Conselho de Administração.
Parágrafo Terceiro - Para que as reuniões do Conselho de Administração
possam se instalar e validamente deliberar, será necessária a presença da
maioria de seus membros em exercício, dentre eles o Presidente do Conselho
ou, em caso de impedimento ou ausência temporária deste, o Presidente
Honorário, sendo considerado como presente aquele que tenha enviado seu
voto por escrito.
Parágrafo Quarto - O Conselho de Administração deliberará por maioria dos
votos, cabendo ao Presidente do Conselho, ou, em caso de impedimento ou
ausência temporária deste, ao Presidente Honorário, o voto de qualidade.
Parágrafo Quinto - Em caso de ausência ou impedimento temporário, o
Conselheiro ausente ou impedido temporariamente poderá indicar entre os
membros do Conselho de Administração, aquele que o representará o qual
agirá, inclusive para efeito de votação em reuniões do Conselho, por si e pelo
substituído ou representado.
Artigo 13 - O Conselho de Administração tem a função primordial de
orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e
fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além de outras
atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto:
(i)

Estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da
Companhia;

(ii)

Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral em colegiado ou
através de seu Presidente;

(iii)

Eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições,
e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social, inclusive
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designando o Diretor de Relações com Investidores, observado o
disposto neste Estatuto;
(iv)

Manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício,
dentre elas aquelas informações periódicas e eventuais a serem
prestadas conforme as Regras da CVM e do Regulamento do Novo
Mercado;

(v)

Fiscalizar a gestão dos Diretores;

(vi)

Examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;

(vii)

Deliberar a emissão de bônus de subscrição;

(viii)

Deliberar aumentos do capital social até o limite previsto neste
Estatuto, fixando as condições de emissão e de colocação das ações;

(ix)

Deliberar a emissão de debêntures e notas promissórias para
subscrição pública, nos termos da Resolução nº 1723/90 do Conselho
Monetário Nacional;

(x)

Deliberar sobre a exclusão do direito de preferência dos acionistas à
subscrição de novos valores mobiliários emitidos pela Companhia,
nas hipóteses previstas na legislação aplicável;

(xi)

Submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido
do exercício;

(xii)

Autorizar, exceto quando já estiverem previstas no orçamento geral
e/ou orçamentos especiais da Companhia, devidamente aprovado
pelo Conselho de Administração, a alienação de bens do ativo
permanente; a constituição de ônus reais e a prestação de garantias
a obrigações de suas controladas e/ou subsidiárias integrais, bem
como de outros terceiros; e a apresentação de garantias judiciais;

(xiii)

Escolher e destituir auditores independentes;

(xiv)

Aprovar os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas
alterações;

(xv)

Autorizar a compra de ações da Companhia, para sua permanência
em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das disposições
regulamentares em vigor;

(xvi)

Orientar, previamente, a diretoria acerca da manifestação de voto da
Companhia nas Assembleias Gerais das empresas nas quais a
Companhia detenha participação no capital;
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(xvii)

Decidir sobre a oportunidade e conveniência de implementar planos
de outorga de opções de ações, nos limites e de acordo com
programa de outorga de opção aprovado pela Assembleia Geral, bem
como para a administração dos referidos planos;

(xviii)

Definir

lista

tríplice

de

empresas

especializadas

em

avaliação

econômica de empresas para elaboração de laudo de avaliação das
ações da Companhia, nos casos de oferta pública de aquisição de
ações da Companhia para cancelamento de registro de companhia
aberta ou para saída do Novo Mercado;
(xix)

Manifestar-se, favorável ou contrariamente, a respeito de qualquer
oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações
de

emissão

da

Companhia,

por

meio

de

parecer

prévio

fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do
edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar,
no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e
em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (b)
as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os
interesses da Companhia; (c) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia; (d) outros pontos que o Conselho
de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
(xx)

Deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto Social.

Parágrafo Único – O Conselho de Administração poderá autorizar a
Diretoria a praticar quaisquer dos atos referidos no item (xii), observados
limites de valor por ato ou série de atos e no item (xvi) observadas as
companhias designadas pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO III
Da Diretoria

Artigo 14 - A Diretoria é composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8
(oito) Diretores, acionistas ou não da Companhia, todos residentes no país,
eleitos pelo Conselho de Administração, o qual deverá, obrigatoriamente,
designar um Diretor Presidente e um Diretor de Relações com Investidores.
Parágrafo Primeiro - O prazo de gestão de cada Diretor será de 1 (um) ano,
permitida a reeleição.
Parágrafo Segundo - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão
no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores.
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Parágrafo Terceiro - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, poderá o Conselho
de Administração eleger substituto, cujo mandato expirará juntamente com o
dos demais Diretores.
Parágrafo Quarto - Os membros do Conselho de Administração, até o
máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de Diretores da
Companhia, com exercício cumulativo de funções, observado o parágrafo
único, do Artigo 11 deste Estatuto. Ocorrendo esta hipótese, ao conselheirodiretor, ad honorem, caberá optar pela remuneração que fizer jus, como
Conselheiro ou Diretor.
Parágrafo Quinto - Em caso de ausência ou impedimento temporário, os
Diretores substituir-se-ão, reciprocamente, por designação da Diretoria.
Artigo 15 - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, este Estatuto
Social e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática de atos,
necessários ao regular funcionamento da Companhia.
Artigo 16 - Observado o disposto no Artigo 15 deste Estatuto, compete à
Diretoria:
(i)

Executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de
Administração;

(ii)

Representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora
deste;

(iii)

Celebrar contratos, adquirir direitos e assumir obrigações de qualquer
natureza, adquirir, alienar ou gravar bens e propriedades, contrair
empréstimos e outorgar garantias no interesse da Companhia e suas
subsidiárias, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar
cheques e notas promissórias; emitir e endossar duplicatas e letras de
câmbio;

endossar

‘warrants’,

conhecimentos

de

depósito

e

conhecimentos de embarque; contratar e demitir funcionários; receber
e dar quitação, transigir, renunciar direitos, desistir, assinar termos de
responsabilidade; praticar todos os atos de gestão necessários à
consecução dos objetivos sociais; manifestar o voto da Companhia
nas Assembleias Gerais das empresas da qual a Companhia participe,
de acordo com a orientação prévia do Conselho de Administração;
registrar

contabilmente

Companhia;

segurar

e

todas
manter

as

operações

segurados,

e

transações

da

adequadamente,

por

seguradora renomada, todos os ativos da Companhia passíveis de
serem segurados;
(iv)

Elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício, dentre elas
aquelas informações periódicas e eventuais a serem prestadas
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conforme o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, bem como
submeter, após o parecer do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, caso aplicável, as demonstrações financeiras exigidas
por lei e a proposta para a destinação dos resultados do exercício;
(v)

Preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da
Companhia;

(vi)

Submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os
especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no
decurso dos exercícios anual e plurianual a que os membros se
referirem; e

(vii)

Aprovar e modificar organogramas e regimentos internos.

Artigo 17 - A representação ativa e passiva da Companhia, em atos,
contratos e operações que impliquem em responsabilidade da Companhia
compete a: (i) dois Diretores, agindo em conjunto; ou (ii) por 1 (um)
procurador em conjunto com um Diretor; ou (iii) por 2 (dois) procuradores em
conjunto, aos quais serão outorgados poderes específicos.
Parágrafo Único - A Companhia será representada por qualquer Diretor,
isoladamente, sem as formalidades previstas no caput deste Artigo, nos casos
de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de
depoimentos pessoais; representar-se-á, nos casos permitidos em lei, por
prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar.
Artigo 18 - Nos limites de suas atribuições, 2 (dois) Diretores poderão
constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto com um Diretor ou
outro

procurador

regularmente

constituído,

na

forma

estabelecida

nos

respectivos instrumentos, representar a Companhia na prática legítima de atos
e assunção de obrigações em nome da Companhia. Os mandatos definirão, de
modo preciso e completo, os poderes outorgados.
Parágrafo Único - Os mandatos serão outorgados, sempre, pelo prazo de 12
meses, com exceção das procurações ad judicia outorgadas para a defesa dos
interesses da Companhia em procedimentos judiciais ou administrativos, as
quais poderão ter prazo de duração indeterminado.
Artigo 19 - A Diretoria reunir-se-á sempre que o interesse social da
Companhia assim exigir, sendo presididas pelo Diretor Presidente ou, na sua
ausência, pelo Diretor que na ocasião seja escolhido dentre os presentes.
Parágrafo Primeiro - As reuniões serão sempre convocadas por quaisquer 2
(dois)

diretores,

ficando

dispensada

a

convocação

na

hipótese

de

comparecerem todos os seus membros. Para que possam ser instaladas e
validamente deliberar, será necessária a presença da maioria dos diretores que
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na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois diretores, se só
houver dois diretores em exercício.
Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria constarão de atas
lavradas no livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo
também ao Presidente da reunião, em caso de empate, o voto de desempate.
Parágrafo Terceiro - Nas ausências ou

impedimentos temporários de

qualquer diretor, este poderá indicar um substituto dentre os membros da
Diretoria, ficando o ato sujeito à aprovação da Diretoria. O substituto aprovado
exercerá todas as funções, com todos os poderes, inclusive o direito de voto e
deveres do diretor substituído.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Fiscal

Artigo 20 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de no mínimo 3
(três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, o
qual funcionará em caráter não permanente. A posse dos conselheiros em
seus respectivos cargos, contudo, fica condicionada à assinatura do Termo
de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal referido no Regulamento do
Novo Mercado, sem prejuízo das demais exigências legais.
Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no
país, legalmente qualificados, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar
a instalação do órgão, a pedido de acionistas que preencham os requisitos
estipulados na legislação aplicável, com mandato até a primeira Assembleia
Geral Ordinária que se realizar após a eleição.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal deverão, ainda,
imediatamente após a

posse no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a

quantidade e as características
Companhia
derivativos.

dos valores mobiliários de emissão da

de que sejam titulares,
Os

membros

do

direta

Conselho

ou
Fiscal

indiretamente,
somente

inclusive

farão

jus

à

remuneração que lhe for fixada pela Assembleia Geral, durante o período em
que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício das funções, observado
os dispositivos legais aplicáveis.
Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições
previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros.

CAPÍTULO V
Das Assembleias Gerais
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Artigo 21 - A Assembleia Geral dos Acionistas, nos termos da lei, reunir-se-á:
a) Ordinariamente nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício
social para:
I - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - Eleger o Conselho de Administração nas épocas próprias e o Conselho
Fiscal, quando for o caso;
III - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e
a distribuição de dividendos, quando for o caso; e
IV – Fixar a remuneração dos administradores.
b) Extraordinariamente sempre que, mediante convocação legal, os interesses
sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.
Artigo 22 - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, por quem
este indicar entre os membros do Conselho ou Diretoria. Na ausência de
indicação, ocupará tal função o acionista que a Assembleia Geral designar. O
secretário da mesa será de livre escolha do Presidente da Assembleia.
Artigo 23 - Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos termos da
lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia
explicitada e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.
Parágrafo Único - Além das matérias que são de sua competência previstas
em lei e no presente Estatuto Social, competirá também à Assembleia Geral
Extraordinária aprovar:
I-

O cancelamento do registro de Companhia aberta perante a CVM;

II –

A saída da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA;

III - A escolha da empresa especializada responsável pela determinação
do valor econômico da Companhia para fins das ofertas públicas previstas
neste Estatuto, dentre as empresas previamente apontadas pelo Conselho de
Administração;
IV – Aprovar os programas para outorga de opção de compra de ações a
administradores e empregados da Companhia e de outras sociedades que
sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, com exclusão do
direito de preferência dos acionistas;
V-

Deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da
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Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia; e
VI –

Atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos

e desdobramentos de ações.

CAPÍTULO VI
Do Exercício Social

Artigo 24 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em
31 de dezembro de cada ano.
Artigo 25 - Ao final de cada exercício social a Diretoria fará elaborar o
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas em lei.
Artigo 26 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.
Artigo 27 - O Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral
para aprovação proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício que
remanescer

após

as

seguintes

deduções

ou

acréscimos,

realizadas

decrescentemente e nessa ordem:
a)

5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, que não
excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. A constituição da
reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela,
acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta
por cento) do capital social;

b)

Importância destinada à formação de reservas para contingências e
reversão das formadas em exercícios anteriores;

c)

Montante destinado à constituição da reserva de lucros a realizar; e

d)

Pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas.

Parágrafo Primeiro - O dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela
Companhia será de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado da
Companhia.
Parágrafo

Segundo

–

As

demonstrações

financeiras

demonstrarão

a

destinação da totalidade do lucro líquido no pressuposto de sua aprovação
pela Assembleia Geral Ordinária.
Parágrafo Terceiro - A Companhia, mediante deliberação do Conselho de
Administração, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios
sobre o capital próprio, observando, para tanto, a legislação aplicável. As
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importâncias pagas ou creditadas pela Companhia a título de juros sobre o
capital próprio poderão ser imputadas, nos termos da legislação aplicável, ao
valor dos dividendos obrigatórios.
Artigo 28 - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração,
poderá levantar balanço semestral e declarar dividendos à conta de lucro
apurado nesses balanços. O Conselho de Administração poderá declarar
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

CAPÍTULO VII
Da Alienação de Controle

Artigo 29 - A Companhia não registrará (i) qualquer transferência de ações
para o comprador do poder de controle, ou para aquele(s) que vier(em) a
deter o poder de controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de
Anuência dos Controladores referido no Regulamento do Novo Mercado; ou (ii)
qualquer acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do poder de
controle sem que os seus signatários tenham subscrito o referido Termo de
Anuência dos Controladores.
Artigo 30 - A alienação de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como

por

meio de

operações sucessivas, deverá

ser

contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se
obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das demais ações dos outros
acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar

tratamento

igualitário

àquele

dado

ao

acionista

controlador

alienante, e observando-se, no mais, os procedimentos estabelecidos pela
BM&FBOVESPA e pela CVM.
Artigo 31 - A oferta pública referida no Artigo anterior também deverá ser
efetivada (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de
ações

e

de

outros

títulos

ou

direito

relativos

a

valores

mobiliários

conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do controle da
Companhia; ou (ii) em caso de alienação de controle de sociedade que
detenha o poder de controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o
acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA

o

valor atribuído à Companhia em tal alienação e anexar documentação que o
comprove.
Parágrafo Único – Aquele que adquirir o poder de controle, em razão de
contrato particular de compra de ações celebrado com o acionista controlador,
envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a
oferta pública referida no Artigo 30 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir
indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o
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valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses
anteriores à data da aquisição do poder de controle, devidamente atualizado
até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas
as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em
adquirente

realizou

as

aquisições, proporcionalmente ao

saldo

que

o

líquido

vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Artigo 32 - Sem prejuízo das demais obrigações impostas por lei, pelo
Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e pelo presente Estatuto
Social,

após

uma operação de alienação de controle da Companhia, o

comprador restará obrigado a, quando aplicável, tomar todas as medidas
cabíveis

para recompor

o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por

cento) do total das ações da Companhia em circulação dentro dos 06 (seis)
meses subsequentes à aquisição do poder de controle.

CAPITULO VIII
Do Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

Artigo 33 – O cancelamento de registro da Companhia como companhia
aberta está condicionado à efetivação de oferta pública de aquisição de ações,
a ser feita pelo acionista controlador ou pela Companhia, conforme o caso, por
um preço mínimo correspondente ao valor econômico da Companhia, apurado
em laudo elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência
comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e seu acionista controlador, além de satisfazer os requisitos
do Parágrafo 1° do Artigo 8° da Lei nº 6.404/76, e conter a responsabilidade
prevista no Parágrafo 6º desse mesmo Artigo.
Parágrafo Único - Obedecidos os demais termos do Regulamento do Novo
Mercado, deste Estatuto e da legislação vigente, a oferta pública para
cancelamento de registro poderá prever também a permuta por valores
mobiliários de outras companhias abertas, a ser aceita a critério do ofertado.
Artigo 34 – A escolha da instituição ou empresa especializada responsável
pela determinação

do valor econômico

da Companhia

é de competência

privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se
computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos
acionistas representantes das ações da Companhia em circulação presentes
naquela Assembleia, que, se instalada em primeira convocação deverá contar
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de ações da Companhia em circulação, ou que, se instalada
em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número
de acionistas representantes das ações da Companhia em circulação. Os
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custos de elaboração do referido laudo, contudo, deverão ser assumidos
integralmente pelo ofertante.
Parágrafo Único - O perito ou a empresa avaliadora escolhida pela
Assembleia Geral deverá apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos
critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído
com os documentos relativos aos bens avaliados, e comparecerá à Assembleia
que conhecer do laudo, a fim de prestar as informações
solicitadas.

que lhe forem

Não obstante, o avaliador continuará responsável, perante a

Companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causar por culpa
ou dolo em sua avaliação, sem prejuízo da responsabilidade penal em que
tenha incorrido.

CAPÍTULO IX
Da Saída do Novo Mercado

Artigo 35 - A Companhia poderá sair do Novo Mercado da BM&FBOVESPA a
qualquer tempo, desde que tal decisão seja (i) aprovada previamente em
Assembleia Geral; e (ii) comunicada à BM&FBOVESPA por escrito com
antecedência prévia de 30 (trinta) dias. Caso os acionistas da Companhia
reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da Companhia
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, o acionista, ou grupo de acionistas que
detiver o poder de controle da Companhia, deverá efetivar uma oferta pública
de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo
valor econômico das ações apurado em laudo de avaliação conforme previsto
no Artigo 33, observados os prazos legais.
Parágrafo Primeiro - A saída do Novo Mercado não implicará para a
Companhia

a

perda

da

condição

de

companhia

do

Novo

aberta

registrada

na

BM&FBOVESPA.
Parágrafo
Companhia,

Segundo

- A saída

os Administradores,

Mercado

não

eximirá

a

o Acionista Controlador e os demais

acionistas de cumprir as obrigações e atender as exigências decorrentes do
Contrato de Participação no Novo Mercado, da Cláusula Compromissória, do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, do
Regulamento de Sanções e do Regulamento do Novo Mercado que tenham
origem em fatos anteriores à saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
Parágrafo Terceiro - Após a saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, os
valores mobiliários da Companhia não poderão retornar a ser negociados no
Novo Mercado da BM&FBOVESPA por um período mínimo de 02 (dois) anos
contados da data em que tiver sido formalizada a saída, salvo se a
Companhia tiver o seu controle acionário alienado após a formalização da
referida descontinuidade.
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Artigo 36 - A saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, (i) seja para que os
valores mobiliários passem a ter registro para negociação fora do Novo
Mercado, ou (ii) seja em virtude de operação de reorganização societária, na
qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida
operação, obriga o acionista controlador ou o grupo de acionista que detiver o
poder de controle da Companhia, a efetivar oferta pública de aquisição de
ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo
respectivo valor econômico, a ser apurado na forma prevista no Artigo 33
deste

Estatuto Social, respeitadas as

normas legais e

regulamentares

aplicáveis. A notícia da realização da oferta pública deverá ser comunicada à
BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da
Assembleia Geral que houver aprovado a referida descontinuidade.
Parágrafo Único - A saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA em razão de
cancelamento de registro de companhia aberta deverá observar todos os
procedimentos legais e regulamentares aplicáveis, incluindo, mas não se
limitando à realização da oferta pública prevista no Artigo 33 deste Estatuto
Social.
Artigo 37 - Na hipótese de não haver acionista controlador, caso seja
deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores
mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do
Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual
a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários
admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação, a
saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações
nas mesmas condições previstas no Artigo 33.
Parágrafo Primeiro - A referida Assembleia Geral deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s)
qual(is), presente(s) na Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a oferta.
Parágrafo Segundo - Na ausência de definição dos responsáveis pela
realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de
reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização
não tenha seus valores mobiliários

admitidos

à

negociação

no Novo

Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização
societária realizar a referida oferta.
Artigo 38 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado
está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no
mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação
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de que trata o Artigo 33, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Parágrafo Primeiro – O acionista controlador deverá efetivar a oferta pública
de aquisição de ações prevista no caput desse Artigo.
Parágrafo Segundo – Na hipótese de não haver acionista controlador e a
saída do Novo Mercado referida no caput decorrer de deliberação da
Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que
implicou no respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput deste Artigo.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de não haver acionista controlador e a
saída do Novo Mercado referida no caput deste Artigo ocorrer em razão de ato
ou fato da administração, os administradores da Companhia deverão convocar
Assembleia Geral cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o
descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado
ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado.
Parágrafo Quarto – Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo
Terceiro acima delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a
referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da
oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is),
presente(s) na Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de
realizar a oferta.

CAPÍTULO X
Do Juízo Arbitral

Artigo 39 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, do Regulamento de
Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CAPITULO XI
Da Liquidação, Dissolução e Extinção
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Artigo 40 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei.
Parágrafo Único – O Conselho de Administração nomeará o liquidante e a
Assembleia Geral determinará o modo de liquidação e elegerá o Conselho
Fiscal.

CAPÍTULO XII
Disposições Gerais

Artigo 41 – A Companhia, a qualquer tempo, tendo em mira aperfeiçoar
seus serviços e adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar
processos mecânicos de emissão e autenticação de documentos de efeitos
mercantis, obedecendo a padrões e sistemas consagrados em usos e praxes em
vigor.
Artigo 42 - A participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, poderá ser paga aos empregados, após manifestação da
Assembleia Geral Ordinária, em consonância com a legislação pertinente.
Artigo 43 – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela
Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das
Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 44 - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão
sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos
destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.
*

*

*

(ii) O relatório detalhando a origem e justificativa das alterações
propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos:
A alteração ora apresentada visa a alterar o caput do artigo 10 do Estatuto
Social da Companhia, reduzindo o número mínimo de membros do Conselho de
Administração para 3 (três), com o aumento do seu mandato unificado para 2
(dois) anos.
Por meio da alteração do caput do artigo 10 do Estatuto Social, a Companhia
visa a reduzir a sua estrutura administrativa, com a consequente redução dos
custos de sua manutenção e maior periodicidade para que a administração da
Companhia seja submetida à eleição, gerando maior economia de recursos e
menos solenidades societárias, tudo de acordo com o artigo 14 do Regulamento
do Novo Mercado em Vigor e com o artigo 140 da Lei 6.404/1976.
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ANEXO V
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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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018, ÀS 11 HORAS

1.

Nome do acionista

2.

CNPJ ou CPF do acionista

3.

Endereço de e-mail para envio ao acionista da confirmação do

recebimento do boletim pela Companhia
4.

Orientações de preenchimento

O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu
direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481.
Neste caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o
nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro
no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física
(CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos
aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral:
- todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
- todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
- ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e
nos termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim; e
- não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco
a sua consularização.
5.

Orientações para envio do boletim

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá: (i)
preencher e enviar o presente boletim diretamente à Companhia, ou (ii)
transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos,
conforme orientações abaixo:
5.1.

Exercício de voto por meio de prestadores de serviços

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por
intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções de
voto a seus respectivos agentes de custódia ou ao Itaú Corretora de Valores
S/A (“Escriturador”) das ações de emissão da Companhia, observadas as
regras por esses determinadas. Para tanto, os acionistas deverão entrar em
contato com os seus agentes de custódia ou com o Escriturador e verificar os
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procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via
boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal. Os
agentes de custódia encaminharão as manifestações de voto por eles recebidas
à Central Depositária da B3 que, por sua vez, gerará um mapa de votação a ser
enviado ao Escriturador da Companhia. Nos termos da Instrução CVM nº 481, o
acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim para
seus agentes de custódia ou para o Escriturador em até 7 dias antes da data
de realização das Assembleias, ou seja, até 19/04/2018 (inclusive),
salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia ou pelo
Escriturador. Vale notar que, conforme determinado pela Instrução CVM nº
481, a Central Depositária da B3, ao receber as instruções de voto dos
acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, desconsiderará
eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que
tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ.
Adicionalmente, o Escriturador, também em linha com a Instrução CVM nº 481,
desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma
deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF
ou CNPJ.
5.2.

Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá,
alternativamente, fazê-lo diretamente à Companhia, devendo, para tanto,
encaminhar os seguintes documentos à Avenida das Américas, nº 3500, sala
336, Barra da Tijuca CEP: 22640-102, Rio de Janeiro/RJ – Brasil aos cuidados
da Diretoria de Relações com Investidores:
(i)

via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e
assinado; e

(ii)

cópia autenticada dos seguintes documentos:
(a)

para pessoas físicas:
- documento de identidade com foto do acionista;

(b)

para pessoas jurídicas:
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do
acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.

(c)

para fundos de investimento:
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor,
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e
documentos

societários

que

comprovem

os

poderes

de

representação; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
O acionista pode também, se preferir, enviar as vias digitalizadas deste boletim
e

dos

documentos

acima

mencionados

para

o

endereço

eletrônico

ri@mmx.com.br, sendo que, nesse caso, a companhia solicita que o acionista
envie via original deste boletim e da cópia autenticada dos documentos
requeridos à Companhia, preferencialmente até a data de realização da

57

Assembleia Geral, para a Avenida das Américas, nº 3500, sala 336, Barra da
Tijuca CEP: 22640-102, Rio de Janeiro/RJ – Brasil aos cuidados da Diretoria de
Relações com Investidores.
A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham
sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que
venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas. Serão
aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE,
CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a
Companhia avisará ao acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação
ou não, nos termos da Instrução CVM nº 481.
Caso este boletim seja eventualmente encaminhado diretamente à Companhia,
e não esteja integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos
documentos

comprobatórios

descritos

no

item

(ii)

acima,

este

será

desconsiderado e o acionista será informado por meio do endereço de e-mail
indicado no item 3 acima.
O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser recebidos pela
Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral, ou
seja, até 19/04/2018 (inclusive). Eventuais boletins recepcionados pela
Companhia após essa data também serão desconsiderados.
Deliberações relacionadas à Assembleia Geral Ordinária
1.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as

demonstrações

financeiras

relativas

ao

exercício

social

encerrado

em

31.12.2017.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
2.

Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em

31.12.2017.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
3.

Eleger os membros do Conselho de Administração.
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa, conforme Proposta
da Administração:
- Julio Alfredo Klein Junior
- Pedro de Moraes Borba
- Flávia Soeiro do Nascimento
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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3.1. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de
integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar
sendo conferidos à mesma chapa?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
3.2. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais
igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
3.3. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída:
- Julio Alfredo Klein Junior [ ] %
- Pedro de Moraes Borba [ ] %
- Flávia Soeiro do Nascimento [ ] %
4.

Fixar a Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e

Diretoria).
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
5.

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161

da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não
6.

Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária, as

instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas também
para a realização em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não

Local: ________________________________

Data: _____/_____/______

Nome: _________________________

Assinatura:

_______________________________

__________________________
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018, ÀS 11 HORAS

1.

Nome do acionista

2.

CNPJ ou CPF do acionista

3.

Endereço de e-mail para envio ao acionista da confirmação do
recebimento do boletim pela Companhia

4.

Orientações de preenchimento

O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu
direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481.
Neste caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o
nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro
no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física
(CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos
aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral:
- todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
- todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
- ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e
nos termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim; e
- não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco
a sua consularização.
5.

Orientações para envio do boletim

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá: (i)
preencher e enviar o presente boletim diretamente à Companhia, ou (ii)
transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos,
conforme orientações abaixo:
5.1.

Exercício de voto por meio de prestadores de serviços

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por
intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções de
voto a seus respectivos agentes de custódia ou ao Itaú Corretora de Valores
S/A (“Escriturador”) das ações de emissão da Companhia, observadas as
regras por esses determinadas. Para tanto, os acionistas deverão entrar em
contato com os seus agentes de custódia ou com o Escriturador e verificar os
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procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via
boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal. Os
agentes de custódia encaminharão as manifestações de voto por eles recebidas
à Central Depositária da B3 que, por sua vez, gerará um mapa de votação a ser
enviado ao Escriturador da Companhia. Nos termos da Instrução CVM nº 481, o
acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim para
seus agentes de custódia ou para o Escriturador em até 7 dias antes da data
de realização das Assembleias, ou seja, até 19/04/2018 (inclusive),
salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia ou pelo
Escriturador. Vale notar que, conforme determinado pela Instrução CVM nº
481, a Central Depositária da B3, ao receber as instruções de voto dos
acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, desconsiderará
eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que
tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ.
Adicionalmente, o Escriturador, também em linha com a Instrução CVM nº 481,
desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma
deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF
ou CNPJ.
5.2.

Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá,
alternativamente, fazê-lo diretamente à Companhia, devendo, para tanto,
encaminhar os seguintes documentos à Avenida das Américas, nº 3500, sala
336, Barra da Tijuca CEP: 22640-102, Rio de Janeiro/RJ – Brasil aos cuidados
da Diretoria de Relações com Investidores:
(iii)

via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e
assinado; e

(iv)

cópia autenticada dos seguintes documentos:
(d)

para pessoas físicas:
- documento de identidade com foto do acionista;

(e)

para pessoas jurídicas:
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do
acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.

(f)

para fundos de investimento:
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor,
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e
documentos

societários

que

comprovem

os

poderes

de

representação; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
O acionista pode também, se preferir, enviar as vias digitalizadas deste boletim
e

dos

documentos

acima

mencionados

para

o

endereço

eletrônico

ri@mmx.com.br, sendo que, nesse caso, a companhia solicita que o acionista
envie via original deste boletim e da cópia autenticada dos documentos
requeridos à Companhia, preferencialmente até a data de realização da
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Assembleia Geral, para a Avenida das Américas, nº 3500, sala 336, Barra da
Tijuca CEP: 22640-102, Rio de Janeiro/RJ – Brasil aos cuidados da Diretoria de
Relações com Investidores.
A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham
sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que
venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas. Serão
aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE,
CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a
Companhia avisará ao acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação
ou não, nos termos da Instrução CVM nº 481.
Caso este boletim seja eventualmente encaminhado diretamente à Companhia,
e não esteja integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos
documentos

comprobatórios

descritos

no

item

(ii)

acima,

este

será

desconsiderado e o acionista será informado por meio do endereço de e-mail
indicado no item 3 acima.
O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser recebidos pela
Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral, ou
seja, até 19/04/2018 (inclusive). Eventuais boletins recepcionados pela
Companhia após essa data também serão desconsiderados.
Deliberações relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária
1.

Alterar o caput do artigo 10 do Estatuto Social, de modo a reduzir o

número mínimo de membros do Conselho de Administração de 5 (cinco) para 3
(três) membros; e aumentar o prazo do mandato unificado de 1 (um) ano para
2 (dois) anos.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
2.

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161

da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não
3.

Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária, as

instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas também
para a realização em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não
Local: ________________________________

Data: _____/_____/______

Nome: _________________________

Assinatura:

_______________________________

__________________________
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