MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
ALTERAÇÃO DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020 - 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 referênco ao Fato Relevante divulgado em 31 de março de 2020, informa aos seus acionistas
e ao mercado em geral que:
1.

Diante da manutenção da quarentena decretada no estado do Rio de Janeiro (cf. Decreto
nº 47.027 de 13 de abril de 2020), onde se encontra a sede da Companhia, e conforme o
reforço das recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde (cf. Protocolo de Manejo
Clínico para o Novo Coronavírus e Recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa para
a Operação Regresso), e conforme autoriza o art. 1º da Medida Provisória nº 931, de 30
de março de 2020 (“MP nº 931”) a Companhia decidiu adiar novamente a realização da
Assembleia Geral Ordinária de 2020 (“AGO de 2020”), que havia sido reagendada para o
dia 1º de junho de 2020, para o dia 31 de julho de 2020.

2.

Ressalte-se, que, até o presente momento, não houve a estabilização da pandemia do vírus
COVID-19 no município do Rio de Janeiro, de modo que as medidas estatais de
distanciamento social e restrição de circulação de pessoas estão sendo mantidas e
reforçadas.

3.

Novamente em respeito às referidas medidas estatais, e com o intuito de proteger e
resguardar seus acionistas, a Companhia concluiu por adiar a AGO de 2020 para 31 de
julho de 2020, prazo limite previsto na MP nº 931.

4.

A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados
e atualizados sobre os temas abordados neste Fato Relevante, 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.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Clóvis Paes de Carvalho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL RECOVERY
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Publicly Held Company)
MATERIAL FACT
POSTPONEMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
Rio de Janeiro, April 29th, 2020 – MMX Mineração e Metálicos S.A. – Under Judicial Recovery
(“MMX” “Company”), pursuant Article 157, paragraph 4, of Brazilian Law No. 6404/76, and pursuant
to the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) Rule No. 358/02, and referring to the
Material Fact disclosed on March, 31st, 2020, hereby informs its shareholders and the market in
general that:
1. Considering the maintenance of the quarantine decreed in the state of Rio de Janeiro (cf.
Decree No. 47,027 of April 13th, 2020), where the Company’s headquarters is located, and
in accordance with the maintenance and reinforcement of the recommendations issued by
the Brazilian Health Ministry (cf. “Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus” and
“Recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa para a Operação Regresso”), and
pursuant to the Article 1 of the Provisional Measure No. 931, edited on March, 30th 2020
(“MP No. 931”) the Company decided to postpone once again its Annual General Meeting
(“AGM 2020”), that had been rescheduled for June 1st, 2020, to July 31st, 2020.
2. The Company emphasizes that, to this date, there has been no stabilization of the spread of
the COVID-19 virus throughout the municipality of Rio de Janeiro, so that social distance
measures, as well travel restrictions are being maintained and reinforced.
3. With respect to the aforementioned governmental measures, and in order to protect and
take care of its shareholders, the Company decided to postpone the AGM 2020 to July 31st,
2020, the deadline authorized by MP No. 931.
4. The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed and
updated regarding the issues addressed in this Material Fact, as well as 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, April 29th, 2020.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Under Judicial Recovery
Clovis Paes de Carvalho
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
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