Apresentação Pública
de Resultados
Demonstrações Financeiras
Exercício de 2020
05 de abril de 2021

Acesso
•

A Apresentação Pública de Resultados referentes ao Exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020 será realizada por videoconferência, acessível por meio da plataforma Zoom. Seguem os
dados da teleconferência:
Entrar na reunião Zoom
https://zoom.us/j/97788713553
Ou disque:
+55 11 4680 6788
+55 11 4700 9668
+55 21 3958 7888
+55 11 4632 2236
+55 11 4632 2237
ID do webinar: 977 8871 3553
Números internacionais disponíveis: https://zoom.us/u/adrRntzGsL
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Resultado de 2020
Controladora

MMX – Demonstração do Resultado (em milhares de reais)

31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Receita de venda de bens e/ou serviços

-

-

256

1.251

Custo dos bens e/ou serviços vendas

-

-

(262)

(1.515)

Resultado Bruto

-

-

(6)

(264)

(6.943)

(100.190)

(1.419)

(81.268)

Despesas administrativas

23.233

(28.439)

20.201

(102.653)

Provisão para patrimônio líquido negativo

(4.980)

(71.821)

-

-

Outras receitas e despesas operacionais

(25.196)

70

(21.620)

21.385

(6.943)

(100.190)

(1.425)

(81.532)

(73.925)

(20.235)

(78.627)

(36.456)

1.528

3.333

15.865

30.962

(75.453)

(23.568)

(94.492)

(67.418)

(80.868)

(120.425)

(80.052)

(117.988)

-

-

(996)

(2.707)

(80.868)

(120.425)

(81.048)

(120.695)

Despesas Operacionais

Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
Resultado financeiro
Receitas
Despesas
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
Resultado Líquido do Exercício
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O ano de 2020 para a MMX
•

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou resultado líquido consolidado de
R$81 milhões, totalizando prejuízos acumulados de R$758 milhões.

•

O passivo circulante individual e consolidado excedeu o ativo circulante individual e consolidado em R$953
milhões e R$852 milhões, respectivamente. A Companhia apresentou patrimônio líquido negativo, individual e
consolidado, de R$813 milhões e R$815 milhões, respectivamente.

•

O ano de 2020 foi marcado pela continuidade da situação de paralisação das atividades de mineração da
Companhia, sendo a principal fonte de receita ao longo do período advinda do arrendamento da Mina Laís, de
titularidade da MMX Corumbá, à Vetorial, cujo contrato pode vigorar até 2022, a depender da apreciação judicial
acerca do contrato em demanda atualmente pendente de julgamento final.

•

Ao mesmo tempo, a Companhia permaneceu com os efeitos da decisão que decretou sua falência em 21 de
agosto de 2019 suspensos, sendo o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento apresentado contra a decisão
adiado para o próximo dia 14 de abril de 2021.

•

O ano de 2020 transcorreu com a busca e dedicação por parte da administração em reduzir custos e promover
caminhos para a retomada das atividades de mineração e viabilização da apresentação de novo Plano de
Recuperação Judicial para a MMX Corumbá e MMX Sudeste, de forma a tornar hábil a sua sobrevivência de longo
prazo.
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Perspectivas para 2021 e a Reestruturação da MMX
Term Sheet assinado com investidores.
•

No dia 25 de março de 2021, a Companhia celebrou acordo (Term Sheet) com o China Development Integration
Limited (CDIL) no intuito de promover a sua reestruturação através do aporte de capital para pagamento de
credores e investimento em atividades de mineração.

•

São os principais pontos do Term Sheet:
•

A emissão privada de debêntures conversíveis em ações pela MMX e sua Controlada MMX Sudeste, na
forma de DIP Financing, nos termos dos arts. 69-A a 69-F da Lei 11.101/2005;

•

O compromisso de investimento do Investidor no valor de US$ 50.000.000,00, por meio da aquisição, no
todo ou em parte, das debêntures;

•

Direcionamento dos valores captados, de acordo com o entendimento do investidor, para::
i.
o pagamento dos credores da MMX e da MMX Corumbá na forma de Plano de Recuperação Judicial
a ser apresentado pela Companhia;
ii.
O desenvolvimento das Minas do Sistema Corumbá (composto pelas Minas de Urucum, Rabicho,
Laís e Emma);
iii. O pagamento dos credores da MMX Sudeste no Plano de Recuperação Judicial; e
iv. O desenvolvimento inicial da Mina de Bom Sucesso.
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Perspectivas para 2021 e a Reestruturação da MMX
Term Sheet assinado com investidores.
•

Através dos pontos do acordo para investimento, a administração acredita que terá as principais bases para a
retomada de suas atividades comerciais.

•

É importante, no entanto, destacar as diversas condições que viabilizam a realização do investimento por parte do
CDIL, bem como a necessidade de firmação de documentação definitiva para a execução dos termos negociados
no Term Sheet. Dentre as condições que merecem maior atenção, têm-se:
i.

ii.
iii.
•

a necessidade de reversão da decisão do juízo da Recuperação Judicial, proferida em 21 de agosto de
2019, que decretou a falência da MMX e MMX Corumbá, que é objeto do Agravo de Instrumento nº
004257-85.2019.8.19.0000, apresentado pela MMX, e com julgamento agendado para o dia 14 de abril
deste ano.
a necessidade de Apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial da MMX e da MMX Corumbá,
cujos termos e cláusulas sejam aceitos pelo Investidor, bem como sua aprovação pelos respectivos
credores;
a celebração de Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste.

Destacamos que cada um destes pontos dependerá de diversos fatores, dentre eles a verificação pela 6ª Câmara
Cível do Rio de Janeiro de condições favoráveis pela reversão da falência da MMX, bem como a aprovação das
condições do Plano de Recuperação da MMX e MMX Corumbá e Aditivo do Plano de Recuperação da MMX
Sudeste pelos credores das respectivas companhias em Assembleia Geral de Credores.
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Perspectivas para 2021 e a Reestruturação da MMX
Desafios para 2021 – Apresentação de Novo Plano de Recuperação Judicial e Reversão da
Falência.
•

Tendo em vista a celebração do Term Sheet, e o agendamento do julgamento do Agravo que deliberará sobre o
mérito da decisão de falência da MMX, a Administração, conforme divulgado previamente ao mercado, peticionou
pelo adiamento do julgamento por prazo de 90 dias, a qual ainda não foi avaliada pelo juízo.

•

Em paralelo à necessidade de reversão da falência, a administração também trabalha na elaboração de novo
Plano de Recuperação Judicial da MMX e sua controlada MMX Corumbá, o qual deverá ser verificado e aprovado
pelo investidor, e posteriormente juntado nos autos do processo de Recuperação Judicial.

•

No novo Plano de Recuperação Judicial, os termos negociados no Term Sheet deverão ser melhor detalhados,
bem como alguns pontos que estão pendentes, tais como a taxa de conversão das debêntures emitidas, serão
definidos e melhor esclarecidos.
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Perspectivas para 2021 e a Reestruturação da MMX
Novo Plano de Negócios e Retomada das Atividades
•

Tendo em vista a celebração do Term Sheet e potencial efetivação do investimento, a Companhia está dedicada à
retomada de suas atividades de mineração, a qual deverá ser melhor detalhada e viabilizada a partir da
apresentação, aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial.

•

A Retomada das Atividades da Companhia será centralizada em dois de seus ativos:
O Sistema Corumbá (Minas do Rabicho, Urucum, Laís e Emma)
•

A Mina Laís, do sistema Corumbá, encontra-se, atualmente, arrendado à Vetorial Mineração S.A. até o
período de 2022.

•

O Sistema de Corumbá, conforme previamente operado pela Companhia e atualmente explorado pela
Vetorial, com resultados divulgados ao mercado, tem capacidade de produção de 2 milhões de toneladas de
minério de ferro ao ano.

•

Cabe destacar que um dos ativos componentes do sistema Corumbá, a Mina Emma, é objeto de litígio entre
a MMX e a Vetorial, tendo em vista a celebração de instrumento particular de distrato sobre a mina em
dezembro de 2018. Os detalhes sobre a contestação do distrato por parte da MMX foram divulgados ao
mercado por meio de Fato Relevante em 30 de setembro de 2020.
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Perspectivas para 2021 e a Reestruturação da MMX
Novo Plano de Negócios e Retomada das Atividades
O Sistema Sudeste (Bom Sucesso)
•

A retomada do Sistema Sudeste está prevista para acontecer a partir do desenvolvimento da Mina de Bom
Sucesso, de propriedade da MMX Sudeste.

•

A Mina de Bom Sucesso é um projeto com capacidade de produção avaliada em 4,6 milhões de toneladas
por ano.

•

A MMX tem o interesse de desenvolver e iniciar a produção de minério de ferro em Bom Sucesso através do
investimento a ser realizado pelo CDIL, considerando a previsão inicial de investimentos na ordem de, no
mínimo, US$ 5.000.000,00 a ser prevista no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste, que
também estará sujeito à apresentação, aprovação e homologação no processo de Recuperação Judicial da
controlada.

•

Não há previsão sobre início de obras ou da produção em Bom Sucesso, tendo em vista a necessidade de
investimentos e a homologação de Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste para
viabilizar qualquer atuação no intuito de desenvolver o ativo.
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Joaquim Martino Ferreira
CEO e DRI
Tel. (21) 3237-5200
ri@mmx.com.br
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