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(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017 - A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia” ou “MMX”), em atendimento ao disposto no
artigo 157, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº
358/2002, vem informar aos detentores dos títulos de remuneração variável baseados
em royalties de sua emissão, negociados na B3 S.A – Brasil, sob o ticker MMXM11
(“Títulos MMXM11”) e ao mercado em geral que:
1. A Companhia foi informada por sua subsidiária, a Porto Sudeste Participações
S.A., que, por sua vez, é titular de aproximadamente 1,5% do capital social da
Porto Sudeste do Brasil S.A. (“Porto Sudeste”), que a Porto Sudeste refinanciou
parte substancial de sua Dívida Sênior, conforme definido na escritura de
emissão do Título MMXM11, emitido pela Companhia, no valor total de
aproximadamente USD 1.4 bilhões (um bilhão e quatrocentos milhões de
dólares americanos) (“Refinanciamento”). O Refinanciamento inclui, entre
outros, (a) até maio de 2020, o diferimento dos pagamentos de principal e
juros da dívida refinanciada até o trimestre seguinte caso a Porto Sudeste não
tenha caixa disponível para pagar o serviço da dívida; (b) um mecanismo
trimestral de cash sweep até maio de 2020 por meio do qual qualquer caixa
disponível será utilizado para pagar a dívida devida até a respectiva data
(incluindo a parte da Dívida Sênior diferida até tal data); e (c) um ajuste das
taxas de juros para os credores sênior brasileiros.
2. A Companhia destaca que as mudanças acima foram feitas de acordo com a
escritura de emissão dos Títulos MMXM11 e que qualquer “Caixa Disponível
para Royalties” será usado para o pagamento dos Royalties, conforme previsto
na escritura de emissão dos Títulos MMXM11.

3. Nesta mesma data, e com conteúdo substancialmente semelhante, a Porto
Sudeste V.M. S.A. divulgou Fato Relevante informando os detentores dos
títulos de remuneração variável PSVM11 sobre os termos do Refinanciamento.
4. A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados
sobre o tema e quaisquer outros eventos que possam influenciar a cotação dos
seus valores mobiliários ou a decisão dos investidores de comprar, vender,
manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados, nos termos dos
artigos 2º e 3º da Instrução CVM nº 358/02.
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