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(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2019 - A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia” ou “MMX”) em atendimento ao artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e ao art. 12 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Nesta data (i.e., dia 05 de novembro de 2019), no contexto da elaboração e
revisão das Informações e Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia
do terceiro trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 30 de setembro
de 2019 (“3º ITR”), a Companhia constatou espontaneamente a aquisição de
participação relevante, nos termos do artigo 12, §1º, da Instrução CVM nº
358/02, pelo Sr. Eduardo Jaime Smejoff (“Sr. Eduardo Smejoff”), acionista
atualmente detentor de aproximadamente 6,57% (seis vírgula cinquenta e sete
por cento) das ações representativas do capital da Companhia (“Aquisição de
Participação Relevante”).
2. A este respeito, a Companhia reforça que constatou a Aquisição de Participação
Relevante de forma espontânea, não tendo recebido do Sr. Eduardo Smejoff a
comunicação a que se refere o artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, na qual o
Sr. Eduardo Smejoff deveria informar à Companhia, dentre outros, o objetivo da
participação adquirida, contendo, se for o caso, declaração de que os negócios
realizados com as ações de emissão da Companhia não objetivam alterar a
composição do seu controle acionário ou da sua estrutura administrativa
(“Comunicação de Aquisição de Participação Relevante”) .
3. Embora, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, o envio da
Comunicação de Aquisição de Participação Relevante seja obrigação exclusiva do
acionista ou grupo de acionistas que tenha adquirido participação relevante, a
Companhia informa que enviou, nesta data, notificação ao Sr. Eduardo Smejoff,

de modo a solicitar as informações referentes à Aquisição de Participação
Relevante que deveriam ter sido objeto da Comunicação de Aquisição de
Participação Relevante.
4. Adicionalmente, a Companhia informa que está tomando as medidas necessárias
para adequar as informações disponíveis ao mercado acerca dos acionistas com
participação relevante da Companhia, inclusive no que diz respeito à atualização
do Formulário de Referência da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº
480/09.
5. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados e atualizados sobre os temas abordados, assim como sobre
quaisquer outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma influir
nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral.
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