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(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 21 de junho 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 ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 09 de junho
de 2017, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Na data de ontem (i.e. 20 de junho de 2017), houve a tentativa de instauração da
Assembleia Geral de Credores (“AGC”) da MMX Sudeste Mineração S.A. – Em
Recuperação Judicial (“MMX Sudeste”), subsidiária da Companhia. Contudo, nesta
ocasião, em conformidade com o divulgado pela Companhia no Comunicado do dia 09
de junho de 2017, o Administrador Judicial da MMX Sudeste constatou haver um vício
no Edital de Convocação da AGC devido à inexistência de ordem do dia, conforme
exigido pelo artigo 36 da Lei nº 11.1101/05.
2. Em razão da constatação de tal vício no Edital de Convocação, o Administrador
Judicial da MMX Sudeste reconheceu a invalidade jurídica da convocação e,
consequentemente, a impossibilidade de instauração da AGC seja em primeira ou em
segunda convocação.
3. Não obstante a ausência de instauração da AGC, alguns pontos em relação à
Recuperação Judicial da MMX Sudeste foram levantados pelos credores e esclarecidos
pela MMX Sudeste e pelo Administrador Judicial.
4. A Companhia informa não possuir ainda informação a respeito de eventual convocação
de AGC em substituição a que seria realizada na data de ontem, incluindo, mas não se
limitando a possíveis datas de realização e matérias da ordem do dia.
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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