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COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 08 de novembro 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, na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e
em referência aos Comunicados ao Mercado divulgados pela Companhia em 09 de junho de 2017
e em 21 de junho de 2017, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. A Assembleia Geral de Credores (“AGC”) da MMX Sudeste Mineração S.A. – Em
Recuperação Judicial (“MMX Sudeste”), subsidiária da Companhia, que prevista em
primeira convocação para a data de hoje (i.e., 08 de novembro de 2017) não foi
realizada por ausência de quórum de instação (i.e., presença de detentores de mais da
metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor de seus respectivos créditos),
de modo que a AGC está prevista para ser realizada, em segunda convocação, no dia 22
de novembro de 2017, com a presença de credores representando qualquer quórum, nos
termos do Edital de Convocação publicado no Diário do Comércio de Belo Horizonte em
10 de outubro de 2017.
2. A AGC da MMX Sudeste a ser realizada, em segunda convocação, em 22 de novembro de
2017 possui como ordem do dia a deliberação sobre aditamentos ao Plano de
Recuperação Judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores de 28 de agosto de
2015, a serem propostos pela MMX Sudeste e submetidos à aprovação dos seus credores.
3. A Companhia informa que a minuta das alterações ao Plano de Recuperação Judicial a
ser submetido à deliberação da AGC da MMX Sudeste se encontra disponível na 1ª Vara
Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e no site da
Companhia (www.mmx.com.br).
4. A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados e
atualizados sobre o tema abordado, 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.
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