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(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
MUDANÇA NO CALENDÁRIO CORPORATIVO
Rio de Janeiro, 27 de março 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, e na forma da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e do item 6.6.1 do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que reapresentou à CVM
e à BM&FBOVESPA, nesta data, o seu Calendário Anual de Eventos Corporativos de
2017 (“Calendário Corporativo”), de forma a refletir a alteração da data de divulgação
das Demonstrações Financeiras Anuais Completas e Demonstrações Financeiras
Padronizadas - DFP relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016
(“Demonstrações Financeiras”) para o dia 28 de março de 2017 e a consequente
alteração da data prevista para envio da Proposta da Administração para o mesmo dia
28 de março de 2017 (“Proposta da Administração”), em razão do que segue:
1. As Demonstrações Financeiras, analisadas pelos membros do Conselho de
Administração da Companhia em reunião realizada no dia 24 de março de 2017
não puderam ser divulgadas em função da não finalização do relatório da
auditoria, por parte dos auditores independentes da Companhia.
2. Ainda que em decorrência de fatores não atribuíveis à Companhia, a divulgação
das Demonstrações Financeiras, na data de hoje, ocorreria de forma
incompleta (i.e., sem o Relatório de Auditoria).
3. A despeito de referida alteração, a Companhia esclarece que não haverá
alteração da data programada para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“AGOE”), agendada para o dia 27 de abril de 2017, uma vez que
as novas datas de divulgação das Demonstrações Financeiras e da Proposta de
Administração continuam a atender o prazo legal de suas respectivas
divulgações (i.e., 30 dias anteriores à AGOE).

4. A versão atualizada do Calendário Corporativo está disponível para consulta no
site da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
bem como no site de Relações com Investidores da Companhia
(www.mmx.com.br)
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