MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF n° 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação
Judicial (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”), a ser realizada em 26 de abril de 2018, às 11:00h, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3500, bloco 04, sala 336, Barra da Tijuca,
CEP 22640-102, para discutir e deliberar sobre:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017;

(ii)

Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017;

(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e
(iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
E em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)

Alterar o caput do artigo 10 do Estatuto Social, de modo a reduzir o número
mínimo de membros do Conselho de Administração de 5 (cinco) para 3 (três)
membros; e aumentar o prazo do mandato unificado de 1 (um) ano para 2 (dois)
anos.

A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede
da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), bem
como no site de Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br), os
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, em observância à Instrução CVM nº 481/09; (b) para
participação nas assembleias, os acionistas deverão apresentar à Companhia além do
documento de identidade: (i) o extrato do agente custodiante das ações da Companhia,
contendo a respectiva participação acionária, (ii) o instrumento de mandato com
reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faça representar por
procurador, (iii) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser
apresentados os documentos de representação pertinentes, e (iv) no caso de acionistas
que participem a distância, deverão apresentar os respectivos boletins de voto a
distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio do escriturador da
Companhia ou diretamente à Companhia. Informações adicionais encontram-se na
Proposta da Administração disponível nos sites acima listados.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Conselho de Administração
Júlio Alfredo Klein Junior - Presidente

