MMX anuncia seus resultados de 2007
Rio de Janeiro, 13 de março de 2008 – A MMX Mineração e Metálicos S.A. (Bovespa: MMXM3) - (“MMX”
ou “Companhia”) anuncia o resultado do período findo em 31 de dezembro de 2007.
Tendo em vista a fase inicial das operações das empresas controladas pela Companhia, o resultado
consolidado da Companhia é representado basicamente por investimentos, custos e despesas relacionados
a implementação dos projetos em andamento. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo
com práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada na Lei das Sociedades por Ações e nas
regulamentações da CVM (“BR GAAP”) e serão apresentadas para referência no final deste documento.

DESTAQUES DO PERÍODO













A produção de minério de ferro do Sistema MMX Corumbá foi de 1.504 mil toneladas em 2007, com
vendas de 790 mil toneladas, direcionadas principalmente para o mercado externo.
O primeiro alto-forno da Usina de Ferro Gusa da MMX Metálicos Corumbá iniciou a operação em
agosto de 2007 e o segundo alto forno em janeiro de 2008. A plena capacidade deverá ser atingida
no 1T08.
Através da AVX, concluímos a aquisição da AVG Mineração em dezembro de 2007 e, em março de
2008, a aquisição da Minerminas, mineradoras de ferro localizadas no Quadrilátero Ferrífero no
Estado de Minas Gerais.
O Sistema MMX Amapá iniciou operações em dezembro de 2007, com o primeiro carregamento de
minério de ferro para o cliente Gulf Industrial Investment Corporation, localizado no Bahrain.
A LLX Logística foi constituída no 1º. Semestre de 2007. Com administração independente, passa a
ser a holding das atividades de logística da MMX. Em setembro de 2007 a Ontário Teachers
Pension Plan firma contrato para subscrever 15% das ações da LLX.
Em novembro de 2007 a LLX Logística firma mandato de financiamento, com garantia firme, no
montante total de US$750 milhões com o Bradesco, que se comprometeu a sindicalizar US$1,1
bilhão adicional.
O lucro líquido do ano, de R$765,6 milhões, foi positivamente afetado por ganho de capital, função
da subscrição de novas ações pela Anglo American no Sistema MMX Minas-Rio, em julho de 2007.
Ao final de 2007 a cotação da MMX alcançou R$940,00, representando valorização de 309% no
ano. O valor de mercado alcançou R$ 14,3 bilhões.
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EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Sistema MMX Corumbá
Operação e Produção
O Sistema MMX Corumbá compreende uma mina de minério de ferro e uma planta de beneficiamento, que iniciaram a operação e produção em 2005, e uma planta de ferro-gusa com 2 alto-fornos: o 1º alto-forno
iniciou operação comercial em agosto de2007 e o 2º em janeiro de 2008.
Em 2007, a mina produziu 1.504 mil toneladas de minério de ferro, essencialmente de granulados (lump). As
vendas alcançaram aproximadamente 790 mil toneladas, sendo 99,93% para o mercado externo.
A usina de ferro-gusa produziu 60 mil toneladas em 2007 e vendeu 5 mil toneladas para o mercado argentino.
A plena capacidade, de 400 mil toneladas anuais,será atingida ainda no primeiro trimestre de 2008.
Em 2007 a empresa assinou contratos de longo prazo (2007-2012) com a Siderar S.A.I.C (Argentina) e Eregli
Demir (Turquia). Ademais, está em fase de conclusão, a negociação com a Lucchini (Itália) para fornecimento
firme de 320 mil toneladas anuais até 2011. Outras negociações para fornecimento de lotes de teste de
minério de ferro com potenciais clientes também estão em andamento.
A MMX Corumbá Metálicos assinou contrato de fornecimento de longo prazo (2007-2012) com a Cargill,
Incorporated, no início de 2007 na modalidade Take-or-Pay para uma quantidade de aproximadamente 75%
da produção total de ferro gusa. A Cargill terá exclusividade na comercialização do ferro-gusa da MMX
Corumbá Metálicos, com exceção da América do Sul. A Companhia também está em negociação com a
Acindar (Argentina) para o fornecimento de um lote para testes de ferro-gusa em 2008
O projeto Corumbá possui linhas de financiamento a exportação de curto prazo junto a bancos nacionais, que
deverão ser alongadas ou substituídas por linhas de longo prazo em 2008.
Programa florestal
Ao final de 2007 o Programa Florestal havia atingido 2.750 hectares plantados, entre aquisição de terras já
plantadas e plantio próprio de 1.500 hectares no ano. A Companhia adquiriu, até o momento, 8.780 hectares
de terras próprias.
O programa visa o desenvolvimento da base florestal própria, que suprirá 100% do carvão necessário à
operação de ferro gusa de forma sustentável e ambientalmente correta. Esta meta será atingida em 2017 e
está em linha com o Termo de Compromisso de Conduta assinado com o Ministério Público do Estado do
Mato Grosso do Sul em agosto de 2006.
Todos os parâmetros utilizados na elaboração do projeto florestal seguem a política de meio ambiente da
MMX, que prima pela sustentabilidade dos empreendimentos, conciliando desenvolvimento econômico com a
preservação da natureza.
Logística
O escoamento da produção do Sistema Integrado MMX Corumbá é realizado por barcaças, pela hidrovia
Paraguai-Paraná, até os portos de Rosário e San Nicolas, na Argentina.
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Visando garantir o escoamento da produção, fechamos contratos de longo prazo com operadores locais de
barcaças que nos garantirão capacidade de carregamento de aprox. 2,3 milhões de toneladas em 2008, e
capacidades crescentes nos anos subseqüentes.
A MMX está realizando estudos buscando alternativas de logística para o escoamento da sua produção que
minimizem o impacto do período de seca no sistema fluvial, como a formação de estoques no Porto de
Rosário, na Argentina. Uma das alternativas em estudo é a utilização do Porto Brasil, a ser desenvolvido pela
LLX.

Sistema MMX Amapá
Operação e Produção
O Sistema Integrado Amapá é formado pela mina e planta de beneficiamento de minério de ferro, pela
Estrada de Ferro do Amapá e pelo Porto de Santana.
Em março de 2007, a Centennial Assets Participações Amapá S.A. (“Centenial Assets Amapá”) alienou sua
participação de 30% no empreendimento para Cleveland-Cliffs, Inc., maior mineradora de ferro e maior
produtora de pelotas dos EUA, pelo valor de US$ 133 milhões.
Os investimentos totais para o Sistema Amapá foram estimados em R$ 898 milhões, o que contempla o
aprimoramento da planta de beneficiamento. Deste total, até R$ 580 milhões são objeto de uma linha de
crédito de repasse do BNDES além de linhas de Pré-Pagamento de Exportação de Longo Prazo, sendo US$
50 milhões junto ao ABC Brasil e US$ 20 milhões junto ao Itaú BBA.
O Itaú BBA também concedeu empréstimo-ponte de curto prazo no valor de R$ 223 milhões para cobrir os
investimentos até a entrada dos recursos do BNDES. O primeiro desembolso da linha do BNDES ocorreu em
dezembro de 2007, no montante de R$ 250 milhões.
O start up da Planta de Beneficiamento ocorreu em dezembro de 2007, com uma produção de 900 toneladas.
A produção atingirá sua capacidade máxima de 6,5 milhões de tonelada/ano em 2009.
No dia 31 de dezembro de 2007 deu-se o início ao primeiro carregamento de minério de ferro do Amapá, com
destino ao Bahrain para o cliente Gulf Industrial Investment Corporation,
Na MMX Metálicos Amapá Ltda. (“MMX Metálicos Amapá”), a Companhia está reavaliando o projeto inicial
previsto para o Sistema, visando a otimização e futura economia de escala.
O primeiro ponto definido é a construção de um único forno a coque para a planta de gusa, com capacidade
de 2 milhões de toneladas mantida, em substituição aos dez mini-fornos do projeto inicial. O início das
operações foi postergado para meados de 2010.

Logística
O Sistema conta com a Estrada de Ferro do Amapá (“EFA”) para o escoamento de sua produção de
minério de ferro até o Porto de Santana, no Estado do Amapá. Com contrato de concessão por 20 anos,
renovável por um prazo adicional de 20 anos, está em operação desde março de 2006.
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A MMX Amapá recebeu, em janeiro de 2007, termo de autorização da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (“ANTAQ”) para a construção e exploração, por tempo indeterminado, de terminal portuário misto
de uso privativo, localizado na área portuária do Município de Santana, Estado do Amapá. O Porto de
Santana já se encontra em operação, amparado por Licença de Operação Portuária obtida em abril de 2007.
A exportação do minério de ferro será feita por barcaças até um quadro de bóias offshore onde será feito o
transbordo para os navios cape-size.
Contrato de Fornecimento de minério de ferro com a GIIC
Em março de 2007, a Gulf Industrial Investment Corporation (“GIIC”) decidiu aumentar o volume contratado
para 13 milhões de toneladas/ano de minério de ferro, ao exercer a opção de adquirir 6,5 milhões de
toneladas adicionais.
O minério a ser fornecido será originado dos Sistemas Integrados MMX Amapá e MMX Minas-Rio e está
amparado por contrato de fornecimento assinado em novembro de 2006.

Sistema MMX Minas-Rio
O Sistema Minas-Rio compreenderá a produção de minério de ferro, que deverá atingir plena capacidade
de 26,5 milhões de toneladas ao ano de finos de pelotização em 2011. O minério será escoado através de
um mineroduto de aproximadamente 518 km, que ligará a planta de beneficiamento, a ser construída
próxima à mina, ao Porto do Açu (RJ).
A MMX trabalha para o desenvolvimento dos três projetos que compõem o Sistema Minas-Rio, visando o
cumprimento do cronograma estabelecido.
O Porto do Açu, localizado no Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, será o centro de
escoamento da produção de minério de ferro do Sistema Minas-Rio, operando com navios cape-size. A
construção e operação do manejo de minério de ferro serão de responsabilidade da LLX Minas-Rio
Logística S.A. (“LLX Minas-Rio”), subsidiária da LLX Logística S.A.
Em junho de 2007 a ANTAQ concedeu autorização para a construção e a exploração, por tempo
indeterminado, do complexo portuário privativo de uso misto do Porto do Açu. A licença autoriza tanto a
operação de carga própria da Companhia, como carga de terceiros, em conformidade com o plano de
negócios inicial da sua controlada LLX Logística.
Em julho de 2007 foi concluída a operação de venda da totalidade das ações da Centennial Assets Mining
Fund LLC nas empresas do Sistema Minas-Rio – MMX Minas-Rio e LLX Minas-Rio – para a Anglo
American Plc por um valor econômico correspondente a US$ 1,15 bilhões. Além disso, a Anglo American
Plc capitalizou as empresas de forma a perfazer um total de 49% de participação. Em janeiro de 2008 a
Anglo American e o controlador da MMX, Sr. Eike Batista, iniciaram negociações exclusivas relativas à
aquisição, pela Anglo, do restante das ações da MMX Minas-Rio e de 70% das ações do Sistema MMX
Amapá.
Em junho de 2007 a Companhia recebeu comunicação formal do Comitê de Enquadramento e Crédito do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) reconhecendo o enquadramento do
Sistema Minas-Rio para fins de financiamento pela instituição. A aprovação pela Diretoria do BNDES
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ocorreu em dezembro de 2007, para um montante de R$ 3,3 bilhões, sendo 50% direto e 50% indireto nas
condições de “Project Finance”.
Em setembro de 2007 foi assinada carta de intenção entre a LLX Minas-Rio e o consórcio ARG-CIVILPORT
para as obras de construção offshore do Porto do Açu, dando início a construção do empreendimento.
A Licença Prévia (“LP”) para a construção do mineroduto, foi concedida em agosto de 2007 pelo Ibama –
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
A concessão da LP representa a aprovação dos estudos de impacto ambiental do mineroduto pelo órgão
governamental responsável. O início da construção depende da obtenção da Licença de Instalação. A postura
pró-ativa e transparente da Companhia, levando antecipadamente às Comunidades o seu projeto, levam a
MMX a reafirmar sua crença na obtenção das licenças exigidas por lei em tempo para cumprir o cronograma
de início de produção do Sistema Integrado Minas-Rio.
Em setembro de 2007 contratamos o consórcio formado pela Confab Industrial A.A., Siat S.A. e MarubeniItochu Steel Inc., para o fornecimento de aproximadamente 539 km de tubos para a construção do
mineroduto. Os tubos serão de aço soldado, com diâmetro de 24 e 26 polegadas.
A Sojitz Corporation, sociedade trading japonesa com atuação mundial, confirmou que irá adquirir, via
contratos de fornecimento de longo prazo com a MMX Minas-Rio, o equivalente a 13,2 milhões de
toneladas (base úmida) de pellet feed. O minério será entregue no Porto do Açu a preços de mercado.
Desta forma, somando-se ao contrato com a GIIC assinado em 2006, a MMX Minas-Rio já conta com um
volume contratado de 21,5 milhões de toneladas de pellet feed (base úmida).
As negociações para o fornecimento dos produtos com os atuais e potenciais clientes têm revelado uma
forte demanda por pellet feed (finos para pelotização), e levou a Administração da Companhia a postergar
em um ano o início de produção da pelotizadora, para 2011.

AVG
Em dezembro de 2007 a Companhia, através de sua controlada AVX, concluiu a aquisição de 100% das
ações de emissão da AVG, pelo valor total de US$ 224 milhões, a ser pago em 5 parcelas anuais. O preço
de compra poderá ser acrescido, ainda, de uma parcela variável de até US$ 50 milhões, condicionada ao
licenciamento ambiental de certos direitos minerários de propriedade da AVG, o que poderá ampliar a base
de suas reservas minerais lavráveis.
A AVG está localizada na área da Serra da Farofa no lineamento da Serra Azul, na porção sudoeste do
Quadrilátero Ferrífero no Estado de Minas Gerais. O escoamento da produção se dá por via rodoviária até
a malha ferroviária da MRS Logística, e desta, a produção destinada a exportação é utilizada através do
Porto de Sepetiba no Estado do Rio de Janeiro.
A AVG produziu em 2007 aprox 2,3 milhões de toneladas, mas os estudos técnicos realizados pela MMX
apontam para a possibilidade de aumentar a capacidade de produção para 5,8 milhões de toneladas
anuais. A Companhia acredita que a implantação de melhorias do processo operacional, a substituição de
equipamentos em final de vida útil e a implementação de procedimentos e rotinas de manutenção poderão
trazer maior eficiência global e ganhos de produtividade às atividades da AVG.

5

Para fazer face à capacidade esperada, o plano plurianual da AVG para os anos de 2008 e 2009, prevê o
investimento de US$ 32 milhões, sendo US$ 12 milhões de investimentos correntes e US$ 20 milhões em
investimentos de expansão.
No futuro, a MMX planeja ampliar seus investimentos na AVG para dar início a uma segunda etapa de
expansão da capacidade de produção da empresa, que deverá exceder as 5,8 milhões de toneladas anuais
previstas, tendo dado para isso continuidade aos estudos de engenharia que suportarão tal nova expansão.

LLX Logística S.A.
A LLX Logística, constituída na reorganização societária aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia no primeiro semestre de 2007, passou a ser a holding das atividades de logística da MMX. A
empresa tem administração independente, com foco na busca de novas oportunidades.
Listamos abaixo os principais fatores considerados para a criação da LLX Logística:

A solidez das bases econômicas dará a sustentação necessária para o próximo ciclo de crescimento
no Brasil;

O comércio terá um papel fundamental nesse processo, aumentando substancialmente a demanda
por sistemas de logística;

O Brasil tem um déficit de investimentos em infra-estrutura e oferece excelentes oportunidades de
investimentos para empresas desse setor; e

A segregação de ativos de logística possibilita uma melhor percepção do seu valor, atraindo assim um
grupo mais específico de analistas e novos investidores.
A LLX Logística, controlada direta da MMX, possui 70% de participação na LLX Açu Operações Portuárias
S.A. (“LLX Açu”) e 51% de participação na LLX Minas-Rio. Os outros 49% de participação na LLX Minas-Rio
pertencem a Anglo American Participações Ltda., resultado da transação entre a Anglo American e a MMX
ocorrida em julho de 2007.
Além do acesso à infra-estrutura marítima que está sendo construída para carregar minério de ferro, a LLX
Açu tem o direito de construir infra-estrutura adicional e operar atividades logísticas e de carga para
terceiros, mediante pagamento de uma taxa por navio/por tonelada para a LLX Minas-Rio. A LLX Açu terá
o direito de expandir o Porto do Açu conforme será acordado de tempos em tempos com a LLX Minas-Rio e
terá o direito de realizar operações portuárias no Porto do Açu, sendo que o transporte de minério de ferro
terá prioridade de embarque.
Em setembro de 2007 a LLX Logística e o Ontário Teachers’ Pension Plan Board (“OTPP”), fundo de pensão
de origem canadense, firmaram contrato definitivo para a subscrição e aquisição, pela OTPP, de 15% das
ações de emissão da LLX, sob a forma de ações preferenciais, pelo valor de US$ 185 milhões. A transação
atribui um valor de aproximadamente US$ 1,23 bilhão ao total da LLX Logística.
Os recursos serão utilizados para desenvolver as atividades portuárias não relacionadas ao minério de ferro
e desenvolver um complexo industrial na retroárea do Porto do Açu. O investimento também será voltado
para custear o desenvolvimento do Porto Brasil, no estado de São Paulo, e do Porto Sudeste, no estado do
Rio de Janeiro.
Em novembro de 2007 a LLX Logística firmou mandato de financiamento com o Banco Bradesco
(“Bradesco”), com garantia firme, no montante total de US$ 750 milhões, compreendendo uma linha de
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empréstimo-ponte de US$ 300 milhões e linhas de financiamento de longo prazo no valor de até US$ 750
milhões que deverão ser originadas principalmente por meio de repasses de recursos provenientes do
BNDES com prazo estimado de até 13 anos.
Além disso, o Bradesco se comprometeu a empreender melhores esforços para sindicalizar quantia
adicional aproximada de US$ 1,1 bilhão.
Todos os termos e condições do financiamento de longo prazo serão objeto de análise prévia pelo BNDES,
sendo certo que a consumação das operações está sujeita às condições detalhadas no Mandato e
costumeiras a este tipo de negócio.
As linhas de financiamento de longo prazo estão estruturadas sob a modalidade de project finance, com
garantia corporativa restrita à entrada em operação comercial dos projetos das subsidiárias da LLX. A MMX
não prestará garantia aos Financiamentos.
O Porto do Açu, com uma retroárea de 7.800 hectares, irá movimentar minério de ferro transportado pelos
minerodutos da MMX Minas-Rio, além de outros produtos como aço, carvão, contêineres, granito, etanol,
derivados de petróleo e GNL. O Porto Brasil, com uma área total de 1.950 hectares, está sendo projetado
para movimentar minério de ferro, contêineres, fertilizantes, produtos agrícolas e produtos líquidos a granel.
O Porto Sudeste também está estrategicamente localizado e possui capacidade para abrigar um centro de
distribuição e um berço de atracação para navios de minério de ferro.

Outras Operações
A Companhia, através de sua controlada MMX Properties LLC (“MMX Properties”) possui uma opção de
compra de uma aeronave pela qual pagou US$ 100 mil como sinal. A Companhia também adquiriu, em 2007,
a Bay Service Serviços Portuários Ltda (“Bay Service”), empresa de prestação de serviços de navegação que
fará a operação de transbordo no Amapá.

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
As fontes de recursos necessários para financiar os investimentos requeridos para os diversos projetos
foram estruturados pela MMX com os principais bancos brasileiros e com o BNDES.
No gráfico abaixo mostramos a forte posição de caixa em 31 de dezembro de 2007, em US$ milhões, dos
Sistemas MMX, principalmente formada pelos recursos da Oferta Pública (julho de 2006) e a contribuição
dos sócios estratégicos, Cleveland Cliffs e Anglo American Plc.
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RECURSOS GEOLÓGICOS
Em 30 de maio de 2007 divulgamos os primeiros Relatórios Técnicos 43.101 de Recursos e Reservas
Minerais dos Sistemas Corumbá, Amapá e Minas-Rio, que são certificados por empresa de consultoria
independente. Em março de 2008 atualizações e revisões destes relatórios técnicos serão concluídas e
divulgadas, para todos os projetos.
Da mesma forma, a Companhia contratou os serviços da SRK Consulting para elaborar o Relatório Técnico
43.101 Preliminar de Recursos Minerais da AVG, cuja conclusão e publicação ocorreu em 27 de fevereiro
de 2008.
Estes trabalhos foram realizados segundo os padrões estabelecidos pelo Canadian Institute of Mining,
Metallurgy and Petroleum (“CIM Standards”) e pelo documento denominado National Instrument 43-101 of
the Canadian Securities Administrators (NI 43-101). A SRK Consulting, especializada em geologia,
mineração e estimativa de recursos minerais, foi a empresa responsável pela auditoria independente.
O cumprimento das regras e padrões de pesquisa geológica constantes do NI 43-101, reconhecidos e
aceitos internacionalmente, confere a necessária transparência sobre a quantidade e qualidade dos
recursos e reservas minerais da MMX. .
A MMX elaborou um documento denominado - Notas Explicativas aos Relatórios de Certificação de
Recursos e Reservas - contendo um sumário dos primeiros relatórios técnicos, que foi disponibilizado no
website da MMX.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras apresentadas refletem a fase de início de operação e/ou implantação das
controladas da Companhia, representada por investimentos, custos e despesas relacionados aos projetos
em desenvolvimento.
O lucro líquido do trimestre foi positivamente afetado pelo ganho de capital de R$ 830,8 milhões na
participação das controladas MMX Minas-Rio e LLX Minas-Rio, em função da subscrição de novas ações
pela Anglo American Participações, que resultou na redução da participação acionária da MMX de 70%
para 51%.
Listamos abaixo os highlights de 2007:









Lucro líquido de R$ 765,6 milhões.
Receita líquida de R$ 204,1 milhões.
Receita financeira líquida (incluindo variação cambial) de R$ 78,3 milhões.
Despesas gerais e administrativas de R$ 106,0 milhões.
Disponibilidades financeiras de R$ 1.424,9 milhões.
Endividamento bruto de R$ 1.110,6 milhões.
Patrimônio líquido de R$ 1.813,7 milhões.

As receitas da Companhia, em sua maior parcela, são geradas em dólares norte-americanos e a maior
parte de suas necessidades de investimento de capital (CAPEX), de dívida e de custos operacionais
(OPEX) é em Reais. Como estratégia para prevenção e redução dos efeitos da flutuação da taxa de
câmbio, a Administração adota a política de manter derivativos, através de operações a termo de moeda,
ativos em reais e passivos em dólares, todas registradas na CETIP.
Nas operações a termo de moeda, a Companhia apresentou no exercício findo em 31 de dezembro de
2007, resultados positivos líquidos realizados de R$493 milhões (R$27 milhões em 31 de dezembro de
2006), levados ao diferido; ou resultado de exercícios futuros pelas suas controladas em fase préoperacional.
Em 31 de dezembro de 2007, os efeitos negativos não realizados nessas operações, de termo de moeda,
estão registrados como perdas e foram levados ao resultado do período, pela controlada MMX Corumbá,
no valor de R$178 mil e ao diferido pelas suas controladas em fase pré-operacional no montante de R$37
milhões. No encerramento do exercício, a variação negativa dos contratos de termo de moeda totalizou
R$53 milhões
A companhia mantém posições em aberto e vem apurando perdas, porém cabe destacar que esse
resultado esta sujeito às variações das taxas de câmbio enquanto mantivermos as operações em aberto.
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CAPITAL SOCIAL
Composição do Capital e Desempenho 2007
A Companhia é listada no Novo Mercado da Bovespa (MMX3M) desde julho de 2006 e integra o Índice de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). A MMX também é negociada na Bolsa de Valores
de Toronto (“TSX”) desde junho de 2007 através de Global Depositary Receipts (“GDR”), tornando-se a
primeira empresa brasileira listada no Canadá. Esta iniciativa busca ampliar a base de acionistas da
Companhia, atraindo investidores especializados no mercado global de mineração.
O capital social da MMX S.A. em 31 de dezembro de 2007 está representado por 15.230 mil ações, como
resultado de dois desdobramentos ocorridos em janeiro e julho de 2007.
O capital da MMX é composto exclusivamente por ações ordinárias, sendo assegurado aos minoritários,
conforme Estatuto Social da Companhia, tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador, em
caso de alienação de controle (tag along de 100%).
Em 2007 os papéis da MMX (MMXM3) encerraram o ano com uma valorização de 309%, acumulando uma
valorização total desde seu lançamento de 361%. O volume de negócios fechados em 2007 foi de 11.315
operações, representando uma média de 46,2 negócios por dia. O volume financeiro negociado atingiu os
R$ 4,3 bilhões, com volume médio de R$ 17,4 milhões por dia.

Composição do Free Float

Controle das Ações

2%

3%

8%
13%
34%
66%

Free Float
Controladores

25%
34%
15%

Brazil
United States
Canada
EU
GDRs
Asia
Other

A ação atingiu o preço de R$940,00 e a empresa um valor de mercado de R$ 14,317 bilhões em 31 de
dezembro.
Plano de opção de compras de ações
Em 2006, o acionista controlador outorgou opções de compra de ações da MMX de sua propriedade em
favor de todos os Diretores da Companhia e 18 dos principais gerentes, como mecanismo de remuneração
e retenção pelo prazo de 5 anos, sem que isso implique em qualquer custo ou diluição aos acionistas
minoritários da Companhia. As opções têm regras individualizadas de exercício para cada um dos Diretores
e gerentes da Companhia.
Adicionalmente a esse mecanismo de remuneração, a Companhia, em Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 2006, aprovou um programa de opção de compra de ações de emissão da Companhia pelo
qual o Conselho de Administração poderá outorgar opções de compra de ações em favor de
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administradores, executivos e colaboradores da Companhia que representem não mais do que 1% das
ações em circulação.

EVENTOS SUBSEQUENTES
Alterações na Lei das SAs (Lei nº 6.404/76)
A Lei nº. 11.638 publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007 alterou diversos
dispositivos da Lei nº 6.404 (Sociedades por Ações). Estas alterações entram em vigor em 1º de janeiro de
2008.
Dentre as principais alterações introduzidas, destacamos os seguintes assuntos que na avaliação de nossa
Administração poderão modificar a forma de apresentação de nossas demonstrações financeiras e os
critérios de apuração de nossa posição patrimonial e financeira e do nosso resultado a partir do exercício a
findar-se em 31 de dezembro de 2008:

Foi extinta a obrigatoriedade da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (“DOAR”),
sendo substituída pela Demonstração dos Fluxos de Caixa (“DFC”). No caso das companhias abertas a
Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) também foi introduzida como publicação obrigatória. DFC e
DVA são também mandatórias para todas as grandes empresas independentemente de sua forma
societária, estando sujeitas à auditoria independente.

Bens e direitos intangíveis foram segregados dos tangíveis, ficando o ativo permanente classificado
em investimentos, imobilizado, intangível e diferido.

Foi criada a rubrica “ajustes de avaliação patrimonial” no Patrimônio Líquido. Serão considerados
ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao
regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a preço de mercado.

As despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o
aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão-somente uma redução de
custos ou acréscimo na eficiência operacional serão classificadas no Ativo Diferido.

Os incentivos fiscais não serão mais classificados como reserva de capital, passando a fazer parte
do resultado do exercício. Por determinação dos órgãos da administração, a Assembléia Geral poderá
destinar a parcela do lucro correspondente a estes incentivos para a formação da Reserva de Incentivos
Fiscais, criada como parte das reservas de lucros e podendo ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório.

Adicionalmente foram alterados os critérios de avaliação do ativo e do passivo, com destaque para
os seguintes pontos:
o Itens de ativo e passivo provenientes de operações de longo prazo, bem como operações
relevantes de curto prazo, serão ajustados a valor presente, de acordo com as normas
internacionais de contabilidade;
o O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado, intangível e diferido deverá ser
periodicamente avaliado para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma
revisão dos critérios de e taxas de depreciação, amortização e exaustão;
o Os direitos classificados no intangível deverão ser avaliados pelo custo incorrido na
aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização;
o Instrumentos financeiros “disponíveis para venda” ou “destinados à negociação” passam a
ser avaliados a valor de mercado; e
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o

Todos os demais instrumentos financeiros devem ser avaliados pelo seu custo atualizado
ou ajustado de acordo com o provável valor de realização, se este for inferior.


Na operação de Transformação, Incorporação, Fusão ou Cisão, entre partes independentes e em
que ocorra a efetiva transferência de controle, a avaliação dos ativos e passivos será obrigatoriamente a
valor de mercado.

As participações de debêntures, de empregados e administradores, mesmo na forma de
instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que
não se caracterizem como despesa, deverão ser incluídas na demonstração do resultado do exercício.

Eliminação da possibilidade de registro de reservas de reavaliação para as sociedades por ações.
A nova Lei deu opção às companhias para manterem os saldos existentes e realizarem esses saldos dentro
das regras atuais ou estornarem esses saldos até o final do exercício de 2008.
A Administração da Companhia está em processo de avaliação dos efeitos que as alterações acima
mencionadas irão produzir em seu patrimônio líquido e resultado do exercício de 2008, bem como levará
em consideração as orientações e definições a serem emitidas pelos órgãos reguladores. Neste momento,
a Administração entende não ser possível determinar os efeitos destas alterações no resultado e no
patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007.
Aquisição da Minerminas - Mineradora Minas Gerais Ltda.
Em 3 de março de 2008, a AVX, controlada direta da Companhia, concluiu a operação de aquisição da
Minerminas - Mineradora Minas Gerais Ltda. (“Minerminas”).
Pela compra da totalidade das quotas da Minerminas, a AVX pagará o total de US$ 115,6 milhões em 7
parcelas semestrais consecutivas. A primeira parcela no valor de US$16,5 milhões já foi quitada e as seis
parcelas restantes, de igual valor, serão liquidadas sempre nos meses de julho e janeiro seguintes,
finalizando em janeiro de 2011.
A Companhia, por meio da AVX, está integrando as operações da controlada AVG com as da Minerminas,
obtendo sinergias e ganhos de escala. A Companhia estima que as operações integradas da AVX
alcancem a produção de 6,1 milhões de toneladas de minério de ferro em 2008 e 6,6 milhões de toneladas
em 2009. Nesse contexto, a Companhia aprovou investimentos da ordem de US$ 40,1 milhões em
benfeitorias nesses 2 anos.
No entanto, a MMX planeja ampliar seus investimentos para dar início a uma segunda etapa de expansão
de capacidade nas operações da AVX, e, para tanto, desenvolve estudos de engenharia esperando
alcançar o patamar de produção de 10 milhões de toneladas ainda em 2010.
Negociação entre o acionista controlador da MMX e a Anglo American
O acionista controlador da MMX e a controlada integral da Anglo American plc (“Anglo American”) iniciaram
negociações exclusivas relativas à aquisição, pela Anglo American (“Operação de Compra”), das ações de
propriedade do acionista controlador da MMX com a emissão de uma nova sociedade a ser constituída
(“Newco”) no âmbito de uma cisão de determinados ativos e passivos da MMX (“Operação de
Reestruturação”). Com o resultado da Operação de Reestruturação, as parcelas cindidas da MMX seriam
vertidas em favor de duas empresas, uma delas a Newco, a empresa objeto da Operação de Compra, e a
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outra, a LLX Logística, sendo assim, transferida a atual participação da MMX na LLX aos acionistas da
Companhia. A MMX permanecerá com o remanescente dos seus ativos e passivos.
Com a conclusão da operação de Reestruturação a Newco deterá a participação da Companhia de 51% no
Sistema MMX Minas-Rio (excluída a participação acionária de 51% na LLX Minas-Rio atualmente detida
pela LLX), bem como a participação de 70% da Companhia no Sistema MMX Amapá. Uma controlada
integral da Anglo American atualmente já detém participação de 49% no Sistema MMX Minas-Rio e na LLX
Minas-Rio.
As partes contemplam que a Operação de Reestruturação seja uma condição precedente para a conclusão
da Operação de Compra. Os termos da Operação de Compra incluirão, ainda, o pagamento pela Newco à
MMX de uma participação econômica futura devida a partir de 2023, em relação à MMX Amapá, e a partir
de 2025, em relação à MMX Minas-Rio, além de outros compromissos mútuos das partes envolvidas.
A Anglo American pagará um valor aproximado de US$ 361,12 por ação de emissão da Newco (assumindo
1 ação da Newco para cada ação da MMX em circulação) ou um total de US$ 5,5 bilhões por 100% das
ações da Newco.
Após a Operação de Reestruturação e enquanto o acionista controlador permanecer no controle, a MMX
continuará a ser o veículo exclusivo deste acionista para projetos de mineração em geral, e a LLX o veículo
para portos e projetos de infra-estrutura logística. Como parte da Operação de Reestruturação, a MMX
também terá a opção de deter uma participação de 50% na primeira usina de pelotização a ser construída
no Porto do Açu.
Como conseqüência da Operação de Reestruturação, se aprovada, a Newco e a LLX serão listadas no
segmento “Novo Mercado” da Bovespa, e os acionistas minoritários da MMX terão direito a deter ações em
cada uma das três companhias objeto da reestruturação, recebendo uma nova ação de emissão da Newco
e da LLX para cada ação de emissão da MMX detida.
A consumação da Operação de Reestruturação e da Operação de Compra está sujeita a certas condições,
incluindo aprovação pelo Conselho de Administração da Anglo American e da MMX e a eventuais
aprovações regulatórias para a assinatura dos respectivos contratos definitivos. Adicionalmente, para
efetivação da Operação de Reestruturação, a Newco, a LLX e a MMX deverão obter as competentes
aprovações de seus acionistas em assembléia, convocada nos termos da Lei nº 6.404/76 e das normas da
CVM.
Após a consumação da Operação de Compra, a Anglo American realizará uma oferta pública de aquisição
das ações dos acionistas minoritários da Newco, pelo mesmo preço ofertado ao acionista controlador, de
acordo com a legislação brasileira em vigor e, em especial, em consonância com o Regulamento do “Novo
Mercado” da Bovespa.
Ações da MMX no mercado fracionário da Bovespa
A MMX iniciou, em 25 de fevereiro de 2008 negociação com as ações da MMX no mercado fracionário da
Bovespa, visando ampliar ainda mais a base de acionistas e a liquidez de suas ações.
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MMX Corumbá recebe licença operacional do alto forno 2 e inicia operação comercial
A MMX Metálicos Corumbá, obteve Licença de Operação objetivando o início das atividades industriais do
alto forno 2 na Usina de Produção de Ferro Gusa, localizada no município de Corumbá, no Estado do Mato
Grosso do Sul. A referida licença foi outorgada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
(“IMASUL”), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da
Ciência e Tecnologia (“SEMAC”).
A MMX Metálicos Corumbá iniciou em 3 de janeiro de 2008 a operação comercial do 2º alto forno. A
Companhia espera atingir plena capacidade de produção de ferro-gusa no primeiro trimestre de 2008.
Depósitos judiciais do Sistema Minas-Rio
As controladas MMX Minas-Rio e LLX Minas-Rio, questionam a suspensão da exigibilidade do IRPJ e
CSSL sobre as receitas financeiras auferidas em sua fase pré-operacional. A Companhia impetrou
mandado de segurança em 29 de janeiro de 2008 e em 31 de janeiro de 2008 as controladas efetuaram
depósitos judiciais nos montantes de R$ 150,2 milhões e R$ 16,4 milhões, respectivamente. A Companhia
aguarda a sentença em primeira instância na Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Subscrição de ações pela Ontario Teachers’ Pension Plan Board (“OTPP”)
Em 18 de fevereiro de 2008, a OTPP efetuou um aporte de capital na LLX Logística de US$ 185 milhões,
referentes ao contrato firmado para a subscrição de 15% das ações da LLX Logística.
Desdobramento de ações
Em Assembléia convocada para o dia 7 de abril de 2008, a Companhia deliberará sobre o desdobramento
das ações de emissão da Companhia, pelo qual cada ação existente passará a ser representada por 20
ações. Farão jus ao recebimento das ações desdobradas, caso a proposta seja aprovada, os acionistas da
Companhia com base na composição acionária na data da Assembléia. As ações emitidas em virtude do
desdobramento gozarão dos mesmos direitos e prerrogativas de que gozam as ações existentes.
Demonstrações Financeiras em US GAAP
A Companhia irá divulgar também e arquivar junto à comissão de valores mobiliários canadense (através
do sistema SEDAR) suas demonstrações financeiras auditadas em US GAAP, reconciliadas com o
Canadian GAAP, no final do mês de março de 2008.

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre
resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da MMX são
meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o
futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do
desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a
mudanças sem aviso prévio.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Companhia aberta)
Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

Consolidado

Controladora
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber
Estoques
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Depósito vinculado
Retenções contratuais
Despesas antecipadas
Contas a receber por cessão de imobilizado
Outros créditos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Empresas controladas e coligadas
Créditos com terceiros

Ativo permanente
Investimentos
Intangíveis
Imobilizado
Diferido

Nota

5
6
7
8
9
10
11
15a

8
9
12
17

13
14
15
16

2007

2006

2007

2006

368.931
5.715
23.118
6.375
42.992
58
13.359
6

727.843
585
7.442
6.000
145.282
421

1.424.938
40.510
153.968
41.147
36.479
6.375
42.992
1.924
1.368

779.212
4.640
37.330
14.198
18.820
6.000
145.282
4.780

460.554

887.573

1.749.701

1.010.262

124
203
8
316.417
-

163.360
-

41.621
47.877
257
611
4.449
2.774

267
687
-

316.752

163.360

97.589

954

1.077.377
810
16.698
-

5.947
15.527
-

3.396
744.746
1.115.104
278.953

2.176
212.835
206.678
159.575

1.094.885

21.474

2.142.199

581.264

1.872.191

1.072.407

3.989.489

1.592.480
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Companhia aberta)
Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

Consolidado

Controladora
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Salários e encargos
Provisão para perda com derivativos
Obrigações com aquisições de investimentos
Obrigações com aquisições de imobilizado
Empresas controladas e coligadas
Dívidas com terceiros
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Provisão para passivo a descoberto
Outras obrigações

Não circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Obrigações com aquisições de investimentos
Obrigações ligadas a retiradas de ativos e reflorestamento
Provisão para contingências
Obrigações com aquisições de imobilizado
Resultados de exercícios futuros
Outras obrigações

Nota

18
19

22
15
17
21
13

18
19
22
23
20
15
24

Participações de minoritários
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Prejuízos acumulados

25

2007

2006

2007

2006

15.351
548
13.594
4.528
682
12.959
2.948

9.813
10.130
1.999
8
2.059
618

129.116
701.900
61.420
17.564
20.495
149.192
12.004
2.851
84.859
41.360

66.495
256.369
15.571
25
28.127
3.306

50.610

24.627

1.220.761

369.893

7.909
-

-

388.239
972
437.038
12.431
242
68.774
3.776

131.503
30.182
687
10.770
-

7.909

-

911.472

173.142

-

-

43.584

1.665

1.142.804
670.868
-

1.142.515
(94.735)

1.142.804
670.868
-

1.142.515
(94.735)

1.813.672

1.047.780

1.813.672

1.047.780

1.872.191

1.072.407

3.989.489

1.592.480
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Companhia aberta)
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

Controladora
Nota
Receita operacional bruta
Deduções
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro (prejuízo) bruto

Consolidado

2007

2006

2007

-

-

-

-

-

-

204.103

9.177

-

-

(182.660)

(17.852)

-

-

21.443

(8.675)

206.781
(2.678)

2006
9.392
(215)

Outras receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais
Comerciais
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para perda na realização do investimento
Provisão para passivo descoberto
Provisão para perdas de estoque
Outras receitas (despesas) operacionais

(70.032)
112.205
(33.611)
(1.190)
(49.988)
(9.780)
(10.900)
11

(54.759)
57.816
(79.243)
128
(13.939)
(2.059)
-

(106.029)
(68.897)
127.112
(79.777)
31.011
(9.780)
(2.573)
3.757

(60.005)
(342)
58.842
(81.493)
1.748
(7.365)

Lucro (prejuízo) operacional

(63.285)

(92.056)

(83.733)

(97.290)

830.476

(1.397)

746.743

(98.687)

Resultado não operacional

26

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) antes das participações minoritárias
Participações minoritárias
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Lucro líquido (prejuízo) por lote de mil ações - R$
Quantidade de ações ao final do exercício (por lote de mil)

830.781
767.496

21

(1.893)
765.603
-

(92.056)
(92.056)
-

765.603

(92.056)

50,27

(24,20)

15.230

3.804

(3.736)

-

743.007

(98.687)

22.596

6.631

765.603

(92.056)
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Companhia aberta)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)

Consolidado

Controladora
2007
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para passivo a descoberto
Variação monetária e juros
Participações de minoritários
Ganho por variação de percentual em participação de controladas
Custo residual do ativo permanente baixado
Provisão para perda de investimento
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) em retenções contratuais
Aumento em deposito vinculado
Aumento em estoque
Aumento em contas a receber
Empresas controladas e coligadas
Aumento em outros créditos
Aumento em fornecedores
Aumento de imposto de renda e contribuição social a pagar
Aumento de impostos e contribuições a recolher
Obrigações com aquisições de investimentos
Aumento (redução) em outras obrigações
Aumento de obrigações com aquisições de investimentos
Aumento em resultados de exercícios futuros
Efeito liquido decorrente da consolidação
proporcional a partir de 18 de julho de 2007
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Créditos com pessoas ligadas:
Empréstimos concedidos
Empréstimos liquidados
Provisão para perda com derivativos
Aquisição em investimentos permanentes em outras sociedades
Obrigações ligadas a retirada de ativos
Aquisições de bens do imobilizado
Baixa de bens do imobilizado
Redução no valor de aquisição de investimento
Aquisição de direitos minerários
Adições ao ativo diferido
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital, líquido
Empréstimos e financiamentos:
Empréstimos obtidos
Empréstimos liquidados
Débitos com pessoas ligadas:
Empréstimos obtidos
Empréstimos liquidados
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades de financiamentos
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento (redução) nas disponibilidades

2006

2007

2006

765.603

(92.056)

765.603

(92.056)

452
49.988
10.900
(22.988)
(830.781)
9.780

49
13.939
2.059
-

22.465
(55.161)
44.044
9.780

911
590
6.631
1.397
-

102.290
(375)
(34.143)
5.538
11.595
6.848
-

(145.282)
(6.000)
(8.448)
9.813
4.586
-

102.290
(375)
(116.638)
(36.432)
(3.389)
(111.634)
65.434
85.469
65.232
290.207
55.142
112.940
68.774

-

-

(2.584)

-

74.707

(221.340)

(644.554)
514.387
(300.626)
(15.273)
13.651
(600)
-

(296.538)
133.178
(18.126)
(15.576)
-

20.495
(333.614)
(10.101)
(931.139)
(76.623)
(205.428)

656
(200.450)
50.232
(39.637)
(142.375)

(433.015)

(197.062)

(1.536.411)

(331.574)

289
8.849
(10.424)
682
-

(604)

1.125.812
10.130
(357)

1.361.167

(145.282)
(6.000)
(37.330)
(4.640)
(38.434)
66.025
(92.000)
-

289
1.190.664
(369.983)
-

(340.188)

1.125.812
376.546
(70.949)
(338)

1.135.585

820.970

1.431.071

727.843
368.931

10.660
727.843

779.212
1.424.938

19.903
779.212

(358.912)

717.183

645.726

759.309
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