MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
NOTÍCIAS DIVULGADAS NA MÍDIA SOBRE A MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (I.E., SUBSIDIÁRIA DA COMPANHIA)
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2017 – 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 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. Nesta data, foi reportado na mídia, por meio de diversos veículos e portais de
comunicação, notícias sobre a determinação do juízo da 6ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, no Processo nº 1.0024.17.054953-9/002, no sentido de
desconsiderar a personalidade jurídica da MMX Sudeste Mineração S.A. – Em
Recuperação Judicial (“MMX Sudeste”), subsidiária da Companhia, de modo que os bens
pessoais do Sr. Eike Fuhrken Batista, acionista da MMX Sudeste, sejam utilizados para o
pagamento de credores no contexto da Recuperação Judicial da MMX Sudeste
(“Notícias”).
2. A Companhia destaca que já tomou ciência da decisão e está adotando as providências
necessárias para apresentar recurso e demais medidas cabíveis.
3. A Companhia informa estar atenta aos seus possíveis efeitos, incluindo os seus
respectivos e eventuais desdobramentos, notadamente no que diz respeito à Companhia
e às suas subsidiárias (in casu, notadamente a MMX Sudeste).
4. A Companhia manterá os 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.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2017.
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Ricardo Furquim Werneck Guimarães
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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