MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018 - 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, na forma da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que:
1. Na data de hoje (i.e., 13 de dezembro de 2018), a Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), instalada em segunda convocação, aprovou, dentre
outras matérias, a redução do capital social da Companhia mediante a
absorção

parcial

dos

prejuízos

acumulados

da

Companhia,

sem

cancelamento de ações, nos termos do artigo 173, caput, da Lei nº
6.404/76, no montante de R$5.374.850.055,31 (cinco bilhões, trezentos e
setenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, e cinquenta e cinco
reais e trinta e um centavos), de modo que o capital social da Companhia
deixou de ser R$5.404.850.055,31 (cinco bilhões, quatrocentos e quatro
milhões, oitocentos e cinquenta mil, cinquenta e cinco reais e trinta e um
centavos), passando a ser R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Manteve-se inalterado o número de ações de emissão da Companhia, bem
como o percentual de participação dos acionistas no capital social da
Companhia.
2. A Companhia informa que a nova versão do Estatuto Social da Companhia,
contendo o novo capital social da Companhia, encontra-se disponível nas
páginas

da

CVM

(www.cvm.gov.br),

da

BM&FBOVESPA

(www.bmfbovespa.com.br), e de Relações com Investidores da Companhia
(www.mmx.com.br).

3. A Companhia manterá o mercado e os seus acionistas informados a respeito
dos temas abordados no presente Fato Relevante e 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.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – em Recuperação Judicial
Pedro de Moraes Borba
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL RECOVERY
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Publicly-held Company)
MATERIAL FACT
CAPITAL REDUCTION
Rio de Janeiro, December 13th, 2018 - MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. –
UNDER JUDICIAL RECOVERY ("Company" or "MMX") in compliance with article
157, paragraph 4, of Brazilian Law No. 6404/76, and pursuant to the Brazilian
Securities and Exchange Commission ("CVM") Rule No. 358/02, hereby informs its
shareholders and the market in general that:
1. Today

(i.e.,

December

13th,

2018),

the

Company’s

Extraordinary

Shareholder’s Meeting, convened on second call, approved, among other
matters, the reduction of the Company's share capital through the partial
absorption of the Company’s accumulated losses, without cancellation of
the Company’s shares, pursuant to article 173, caput, of Law no.
6.404/76, in the amount of R$5.374.850.055,31 (five billion, three
hundred and seventy-four million, eight hundred and fifty thousand, fiftyfive reais and thirty-one centavos), so that the Company's share capital
was reduced from R$5.404.850.055,31 (five billion, four hundred and four
million, eight hundred and fifty thousand, fifty-five reais and thirty-one
centavos), to R$30,000,000.00 (thirty million reais). The number of
shares issued by the Company remained unchanged, as well as the
percentage of shareholders' participation in the Company's share capital.
2. The Company informs that the new version of the Company's Bylaws,
providing the Company’s new share capital value, is available on the
following

websites:

CVM

(www.bmfbovespa.com.br),

and

Department (www.mmx.com.br).

(www.cvm.gov.br),
the

Company's

BM&FBOVESPA

Investor

Relations

3. The Company will keep the market and its shareholders informed
regarding the issue addressed in this Material Fact and any other related
acts or facts that may in any way influence the investment decisions of its
shareholders and the market in general.
Rio de Janeiro, December 20th, 2018
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL RECOVERY
Pedro de Moraes Borba
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer

