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AVISO AOS ACIONISTAS
A MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX” ou a “Companhia”) (Bovespa:
MMXM3; TSX: XMM) vem, para os fins do que prevê o artigo 137 da Lei
nº. 6.404/76, comunicar o que segue:
Nos termos de comunicação formal emitida, nesta data, pela Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, bem como pela instituição
custodiante das ações da Companhia, Banco Itaú S.A., a MMX informa que
não houve exercício de direito de recesso por parte de qualquer acionista da
Companhia em decorrência de sua cisão parcial (a “Cisão Parcial”), com
versão de parcelas de seu patrimônio à IronX Mineração S.A. (“IronX”) e
à LLX Logística S.A. (“LLX Logística”), conforme aprovada em Assembléia
Geral Extraordinária da MMX de 19 de junho de 2008 (“Assembléia”).
Tendo em vista que o encerramento do prazo para exercício do referido
direito recesso ocorreu em 21 de julho de 2008, a Companhia ratifica
integralmente, pelo presente, os efeitos da Cisão Parcial, tornando a
respectiva deliberação da Assembléia definitiva.
Nesse sentido, a Companhia comunica que, a partir de 28 de julho de 2008,
as ações de emissão da IronX e da LLX Logística passarão a ser negociadas
de forma separada no segmento do Novo Mercado da BOVESPA, sendo
certo que aqueles que forem acionistas da Companhia com base no
encerramento do pregão da BOVESPA do dia 25 de julho de 2008 farão jus
ao recebimento de ações de emissão da IronX e da LLX Logística.
Maiores esclarecimentos sobre a Assembléia, Cisão Parcial e/ou o direito de
recesso sob comento poderão ser obtidos por meio do email
ri@mmx.com.br, sendo certo que maiores esclarecimentos sobre o início da
negociação das ações da IronX e da LLX Logística poderão ser obtidos por
meio dos emails ri@ironx.com.br ou ri@llx.com.br.
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