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
NOVA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 09 de agosto 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, ao art. 12 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e em referência ao Comunicado ao Mercado divulgado
pela Companhia em 31 de julho de 2017 (“Alienação de Participação Relevante”),
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. No final do dia de ontem (i.e., 08 de agosto de 2017), a Companhia recebeu
correspondência enviada pela Wisco Brasil Investimentos em Metalurgia
Ltda., acionista relevante da Companhia (“Wisco”), por meio da qual informa a
respeito da alienação de (i) 292.242 ações ordinárias de emissão da
Companhia, nas últimas duas semanas, e (ii) 168.000 ações ordinárias de
emissão da Companhia na data de ontem, a qual deverá ser efetivada em 11 de
agosto de 2017 (“Alienação de Participação Acionária Relevante”). Em razão da
Alienação de Participação Acionária Relevante, a Wisco reduzirá a sua
participação para um patamar abaixo dos 5% do total de ações ordinárias de
emissão da Companhia.
2. Em sua correspondência, a Wisco informa que, após a liquidação da Alienação,
passará a deter 158.300 ações ordinárias de emissão da Companhia, o que
representa, aproximadamente, 2,44% do capital social da Companhia,
conforme transcrição do previsto em sua correspondência abaixo1:

“Nós gostaríamos de informar que, após a venda de 292.242 ações nas
últimas duas semanas e 168.000 ações adicionais da MMX Mineração e
Metálicos SA - Em Recuperação Judicial ("MMX"), concluída hoje (que só
1

A Correspondência foi enviada originalmente na língua inglesa, de forma que sua transcrição foi
realizada em tradução livre.

será efetivamente liquidada em 11 de agosto de 2017), a Wisco Brasil
Investimentos em Metalurgia Ltda. ("Wisco") deterá, após a liquidação,
158.300 ações da MMX, que, de acordo com nossos cálculos, equivalem
a 2,44% das ações em circulação da MMX.
Nesse sentido, estamos enviando este e-mail em nome da Wisco para
formalizar as obrigações de aviso nos termos do §1º do artigo 12 da
Instrução CVM nº 358/2002, uma vez que a operação descrita acima é
caracterizada como "Negocio Relevante" de acordo com a Instrução
CVM nº 358/2002.
‘§ 1º Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de
negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas
referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de
5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e
assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do
capital social de companhia aberta.´”
3. A Companhia destaca que, conforme divulgado no Comunicado ao Mercado do
dia 31 de julho de 2017, a Wisco já havia alienado 60.000 ações ordinárias de
emissão da Companhia em 27 de julho de 2017, operação esta que foi liquidada
em 01 de agosto de 2017.
4. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados e atualizados sobre os temas abordados, 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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