MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. ("MMX” ou “Companhia"),
mineradora de minério de ferro listada no segmento do Novo Mercado da
BM&FBovespa, em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4°, da
Lei nº 6.404/1976 e às disposições da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358/2002, conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, em 28 de outubro de 2016, sua subsidiária MMX
Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial (“MMX Sudeste”), no
âmbito de seu processo de recuperação judicial (Processo nº 298866618.2014.8.13.0024, em curso perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais), concluiu a alienação de
determinados ativos reunidos em uma UPI – Unidade Produtiva Isolada, nos
termos da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei n.º 11.101/05).
Referida Unidade Produtiva Isolada - UPI Mina, composta pelas minas de Ipê e
Tico-Tico e respectivas unidades de processamento e barragens, além dos
demais ativos, contratos e licenças a elas relacionadas, foi alienada por meio
de processo competitivo vencido pelo grupo investidor formado por EAV Lux 2
S.À.R.L., sociedade do grupo Mubadala (“Mubadala”) e Trafigura Ventures VIII
BV, sociedade do grupo Trafigura (“Trafigura” e, em conjunto com Mubadala,
“Investidores”).
O preço de compra da UPI Operação Minerária, conforme previsto no Plano de
Recuperação Judicial, foi de (i) R$ 70 milhões em moeda corrente nacional,
que, após deduções previstas no Plano de Recuperação Judicial, serão
revertidos para pagamento dos credores quirografários da MMX Sudeste, (ii)
direito a recebimento de royalties correspondente a 3% (três por cento) da
receita bruta da UPI após esta atingir a produção de 6 milhões de toneladas
de ferro por ano, até o limite de R$ 70 milhões, direito este também
repassado aos credores quirografários da MMX Sudeste e, por fim, (iii)
participação de 49% na UPI Mina (de forma que, após concluída a operação,
os Investidores deterão 51% da UPI Mina e os demais 49% serão detidos
pelos credores quirografários da MMX Sudeste), observado que o direito de
recebimento dos royalties e a participação de 49% na UPI Operação Minerária
serão repassados apenas aos credores que expressamente escolheram
receber tais direitos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
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A alienação da UPI Mina é a concretização do marco mais importante do Plano
de Recuperação Judicial da MMX Sudeste. A MMX Sudeste, já havia quitado
integralmente os créditos detidos (i) pelos credores trabalhistas (Classe I), (ii)
pelos credores microempresas e empresas de pequeno porte (Classe IV), (iii)
bem como pelos credores quirografários (Classe III) com créditos inferiores a
R$ 40 mil e que expressamente escolheram receber seus créditos de acordo
com os termos do Plano de Recuperação Judicial. Assim, com a alienação da
UPI Mina, a MMX Sudeste terá efetuado a alienação dos ativos que tinham o
maior potencial de geração de valor aos credores quirografários (com base
nos valores mínimos de venda das UPIs previstas no Plano de Recuperação
Judicial).
A MMX manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca dos
demais acontecimentos relevantes no âmbito da recuperação judicial de sua
subsidiária MMX Sudeste.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2016.
Ricardo Furquim Werneck Guimarães
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MMX Mineração e Metálicos S.A.
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