MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO
CNPJ/ME nº: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A fim de obtermos a ratificação das deliberações tomadas na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 31 de julho de
2020, convocamos os Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS
S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do
artigo 124 da Lei 6.404/76, para que se reúnam em nova Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada presencialmente às 12h00 do
dia 13 de outubro de 2020, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Lauro Müller, nº 116, SL. 2403, Botafogo, CEP 22290-906, para
deliberarem sobre a seguinte da Ordem do Dia: (i) ratificar a tomada
de contas dos administradores e a aprovação do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do
parecer emitido pelos Auditores Independentes da Companhia relativas
ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) ratificar a destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii)
ratificar a fixação do montante global anual da remuneração dos
administradores (Conselho de Administração e Diretoria) da
Companhia.
A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.mmx.com.br), os documentos
pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGO, em observância
à Instrução CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista poderá ser
pessoal ou por procurador devidamente constituído, bem como via
boletim de voto a distância, conforme artigo 126 da Lei 6.404/76 e
Instrução CVM 481/09; e (c) a lista de documentos de representação
necessários e as orientações detalhadas para participação do acionista
na AGO se encontram na Proposta da Administração, disponível nos
sites acima listados.
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