MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 12 de novembro 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, e em referência aos Comunicados ao Mercado
divulgados pela Companhia em 31 de janeiro de 2017, 28 de novembro de 2017 e em 7
de março de 2018, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Na data de hoje (i.e., 12 de novembro de 2018), foi publicado, pelo Juízo de
Recuperação Judicial da Companhia e da sua subsidiária MMX Corumbá
Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá” e, em conjunto
com a Companhia, “Recuperandas”), no processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001,
da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, o
Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores (“AGC”) da Companhia
e MMX Corumbá, a ser realizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no
Auditório do Centro de Convenções Bolsa de Valores, localizado na Praça XV de
Novembro, nº 20, térreo, Centro às 14 (quatorze) horas do dia 05 de dezembro de
2018, em primeira convocação, ou do dia 12 de dezembro de 2018, em segunda
convocação.
2. De acordo com o Edital de Convocação publicado, a AGC terá a seguinte ordem
do dia: (a) a deliberação quanto a aprovação, rejeição ou modificação do plano de
recuperação judicial da Recuperandas, pelos credores legitimados a votar; (b) a
constituição do Comitê de Credores; e (c) qualquer outra matéria que possa afetar
os interesses dos credores.
3. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador
na AGC deverão entregar, fisicamente, ao administrador judicial (i.e., Sr. Marcelo
Macedo Advogado), sediado na Rua do Carmo, nº 57, 4º andar, Centro, RJ,
Cep.20011-020, telefone 2242-6000, representado pelo Dr. Marcelo Ignacio
Pinheiro de Macedo, OAB.-RJ 65.541, documento hábil que comprove seus
poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o

documento, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da
realização da AGC, conforme disposto no art. 37, da Lei 11.101/05. Em se
tratando de pessoa jurídica, deverá ser entregue cópia autenticada dos documentos
societários que comprovem os poderes do(s) representante(s) signatário(s) da
procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes.
4. Conforme previsto nos autos do Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001, não
serão aceitos documentos enviados por e-mail. Os credores poderão obter cópia
do plano de recuperação judicial na serventia do Juízo da 4ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, situada na Av. Erasmo Braga,
115, 7º andar, sala 719, Centro, Rio de Janeiro/RJ, bem como no site do
Administrador Judicial (www.marcellomacedo.adv.br). Informações adicionais
acerca das formas e requisitos para participação na AGC estão previstos no Edital
de Convocação AGC disponível nos autos do processo nº 040586657.2016.8.19.0001,
no
site
do
Administrador
Judicial
(www.marcellomacedo.adv.br) e no site de relações com investidores da
Companhia.
5. 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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