MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL DA MMX SUDESTE (Subsidiária da Companhia)
Rio de Janeiro, 08 de março de 2017 – A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – em
Recuperação Judicial (“Companhia”), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, da
Lei nº 6.404/76 e na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358/02 vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1.

Na data de hoje (i.e., 08 de março de 2017), a Fazenda Monte Alvão,
localizada em Itatiaiuçu - MG, de propriedade da MMX Sudeste Mineração
S.A. – Em Recuperação Judicial, subsidiária da Companhia (respectivamente,
“Fazenda” e “MMX Sudeste”) foi invadida por Integrantes do Movimento dos
Sem Terra – MST (“Invasão”).

2.

A Fazenda é um dos imóveis rurais que compõem a Unidade Produtiva Isolada
da MMX Sudeste (“UPI Fazendas”), tal como previsto no Plano de Recuperação
Judicial da MMX Sudeste, aprovado em assembleia de credores realizada em
28 de agosto de 2015 e homologado pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da
Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em 23 de setembro de
2015 (“Plano de Recuperação”).

3.

Dentre os meios de recuperação da MMX Sudeste, o processo de venda da UPI
Fazendas é uma das formas de disponibilização de recursos e liquidez para
que a MMX Sudeste venha a realizar o pagamento de credores, no âmbito de
sua recuperação judicial e na forma prevista no Plano de Recuperação.

4.

A este respeito, a Companhia informa que está avaliando as medidas legais
cabíveis e providências a serem adotadas com respeito à Invasão.

5.

Notícias a respeito da Invasão foram veiculadas na mídia durante o dia de
hoje, por veículos de imprensa e portais de notícias na internet. Podem
existir algumas inconsistências e/ou incompletudes nas informações
divulgadas por tais veículos, de forma que a Companhia não se responsabiliza
por tais informações.
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6.

A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente
informados e atualizados sobre o tema abordado, assim como sobre quaisquer
outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma influir nas
decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral.
Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Ricardo Furquim Werneck Guimarães
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

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