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ACORDO DE ACIONISTAS

O presente ACORDO DE ACIONISTAS, datado de 17 de junho de 2008
(“Acordo”), é celebrado por e entre:
(i)
ALUMINA HOLDINGS, LLC, sociedade constituída e existente de
acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 615 S. DuPont
Highway, Dover, Delaware, Estados Unidos da América (“Alumina”);
(ii)
GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES,
fundo de investimentos constituído e existente de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob nº 08.954.286/0001-56 (“GPCP4”), neste
ato representado por sua gestora GP INVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações
brasileira, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, na cidade e Estado de
São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.755.775/0001-16;
(iii) MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES,
fundo de investimentos constituído e existente de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, Vila Yara,
na cidade de Osasco, no Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob nº
09.253.202/0001-10 (“FIPMAG”), neste ato representado por sua gestora BRZ
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A., sociedade com sede na Rua Leopoldo Couto
Magalhães Jr., nº 758 – sala 52, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 02.888.152/0001-06;
(iv)
GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo
de investimentos constituído e existente de acordo com as leis da República Federativa do
Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob nº 08.669.289/0001-48 (“GIF-II”), neste ato
representado por sua gestora GIF GESTÃO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., sociedade limitada brasileira, com sede na Rua Dias Ferreira 190, sala 402, na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob nº
08.052.758/0001-85 (“GIF Gestão”);
(v)
GIF MINING HOLDINGS, L.L.C., sociedade constituída e existente de
acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 3500 S.
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Dupont Highway, Dover, Delaware, Estados Unidos da América (“GIF Mining”), neste
ato representado por sua gestora GIF Gestão;
(vi)
KROSAKI HARIMA CORPORATION, sociedade constituída e
existente de acordo com as leis do Japão, com sede em 1-1 Higashihama-machi,
Yahatanishi-ku, Kitakyushu City 806-8586, Japão (“Krosaki”);
e, como Parte Interveniente,
(vii) MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A., sociedade por ações brasileira de
capital aberto, com sede na cidade de Contagem, no Estado de Minas Gerais, Brasil, na
Praça Louis Ensch, 240, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.684.547/0001-65 (a
“Companhia”, e, juntamente com Alumina, GPCP4, FIPMAG, GIF-II, GIF Mining e
Krosaki, as “Partes”);

PREÂMBULO
CONSIDERANDO que Alumina, GPCP4, GIF Gestão, GIF Mining e FIPMAG
são os acionistas controladores da Companhia, titulares de 108.093.444 Ações Ordinárias,
que representam aproximadamente 59,53% do capital social total e votante da Companhia
na presente data (tais acionistas, e quaisquer outros que venham a se tornar acionistas da
Companhia e parte do Acordo de Acionistas dos Controladores (conforme definido
abaixo) de acordo com disposto neste Acordo, os “Acionistas Controladores” e, em
conjunto com Krosaki, os “Acionistas”);
CONSIDERANDO que os Acionistas Controladores são partes em um Acordo de
Acionistas datado de 30 de Agosto de 2007, conforme aditado e em pleno vigor na
presente data, cujos termos atuais estão disponibilizados publicamente (o “Acordo dos
Acionistas Controladores”);
CONSIDERANDO que Krosaki tem em vigor diversos contratos com a
Companhia, os quais determinam os termos e condições para transferência de tecnologia,
assistência técnica e transferência de know-how entre as duas sociedades (os “Contratos
de Tecnologia”), que são estrategicamente importantes e benéficos para as operações e
desenvolvimento das duas sociedades, e que as Partes, sujeitas aos termos e condições
aqui estabelecidos, pretendem manter, sendo tais Contratos de Tecnologia, nesta data, os
seguintes: (i) Technical Assistance Agreement of Wet Gunning Materials, datado de 1º de
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setembro de 2004; (ii) Agreement Joint Development and Technical Assistance
Refractories for BOF, datado de 29 de julho de 2005; (iii) Agreement Joint Development
and Technical Assistance Refractories for RH/AOD Degasser, datado de 29 de julho de
2005; (iv) Agreement Joint Development and Technical Assistance S-G Refractories and
A-G Refractories, datado de 29 de julho de 2005; (v) Designing Consignment Agreement,
datado de 29 de julho de 2003; (vi) Amendment No. 2 Technical Agreement for Tundish
Equipment for Continuous Casting, datado de 7 de dezembro de 2004; (vii) Technical
Agreement for Impellar, datado de 7 de dezembro de 2004; (viii) Technical Agreement for
Thermal Stress Analysis Method, datado de 25 de fevereiro de 2004; e (ix) Technical
Agreement for Blast Furnace Cast House Refractories, datado de 22 de janeiro de 2008;
CONSIDERANDO que as Partes, como partes, e a Companhia, como parte
interveniente, desejam celebrar este Acordo de forma a regular certos direitos,
responsabilidades e obrigações que deterão como acionistas da Companhia,
ASSIM, tendo em vista as avenças e acordos aqui contidos, cujo recebimento e
adequação são, neste ato, reconhecidos, e para outros considerados bons e valiosos, as
Partes acordam, em observância ao artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, o quanto
segue:

ARTIGO I
Definições
CLÁUSULA 1.01
Definições. Adicionalmente a outros termos definidos e
utilizados neste Acordo, os seguintes termos, quando aqui empregados, terão o
significado abaixo estabelecido.
“Afiliada” significa, com relação a qualquer Pessoa, qualquer outra Pessoa que
direta ou indiretamente Controle, seja Controlada, ou esteja sob Controle comum dessa
Pessoa e/ou fundo de investimento administrado por essa Pessoa.
“Lei das Sociedades por Ações” significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada.
“Ações Ordinárias” significa as Ações Ordinárias de emissão da Companhia, em
circulação e com direito a voto.
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“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da
Companhia.
“Dia Útil” significa qualquer dia que não sábado, domingo, ou dia no qual as
instituições bancárias em Minas Gerais, no Brasil, e em Tóquio, no Japão, estejam
autorizadas ou obrigadas por lei, regulamento ou determinação, a permanecerem
fechadas. Desse modo, se as instituições bancárias em Minas Gerais ou em Tóquio não
estiverem funcionando em determinado dia, tal dia não será considerado Dia Útil para os
efeitos deste Acordo.
“Controle” (inclusive seus significados correlatos, tais como “Controlada por” e
“sob Controle comum de”) significa, com relação a qualquer Pessoa, a titularidade do
poder de eleger ou nomear a maioria dos membros da administração dessa Pessoa e,
cumulativamente, de dirigir ou determinar a direção da administração ou das políticas
dessa Pessoa (seja direta ou indiretamente, por meio da propriedade de valores
mobiliários ou de outros interesses, com base em contrato, ou outro fundamento).
“Conselheiro” significa qualquer membro do Conselho de Administração.
“Ônus” significa todos e quaisquer ônus e gravames, incluindo direitos reais de
garantia, tais como penhor, hipoteca e anticrese, alienação fiduciária, usufruto, foro,
pensão, privilégios e encargos de terceiros e, com relação a quaisquer Valores Mobiliários
ou quaisquer ações, quotas ou outros valores mobiliários, qualquer opção, acordos de
acionistas, acordo de sócios, acordo de voto ou acordos similares, direitos de preferência e
condições ou restrições de qualquer tipo, e quaisquer compromissos de celebração ou
outorga de qualquer dos instrumentos acima.
“Pessoa” significa pessoas físicas, sociedades por ações, sociedade de pessoas,
associações, parcerias, fundos fiduciários, trusts, fundos, ou outras entidades ou
organizações, incluindo governos ou suas divisões políticas, agências ou departamentos,
com ou sem personalidade jurídica.
“Valores Mobiliários” significa as Ações Ordinárias e, se e quando emitidas ou
criadas, (i) ações preferenciais, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por
Ações Ordinárias ou ações preferenciais emitidas pela Companhia; (ii) qualquer outra
participação ou valor mobiliário lastreado em participação, emitida pela Companhia; e
(iii) opções, partes beneficiárias e outros direitos de aquisição ou subscrição de Ações
Ordinárias, ações preferenciais, ou qualquer outra participação ou valor mobiliário
lastreado em participação, emitidos pela Companhia, incluindo, em qualquer caso,
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aqueles derivados de qualquer conversão, troca, dividendos de ações ou outras
distribuições a Acionistas, desmembramento ou grupamento, recapitalização,
incorporação, fusão, cisão, liquidação total ou parcial ou outra forma de reorganização ou
alteração na estrutura de capital da Companhia.
“Transferência” significa, com relação a quaisquer Valores Mobiliários; (i)
quando usado como verbo, alienar, de forma particular ou por meio de alienação pública
(incluindo qualquer alienação em bolsa de valores), cessão, alienação, contribuição ao
capital de outra Pessoa, doação, troca, oneração, criação de quaisquer Ônus ou outra
forma de transferência desses Valores Mobiliários ou de qualquer participação ou
interesse nesses Valores Mobiliários (abrangendo quaisquer direitos econômicos e/ou
políticos relativos desses valores mobiliários ou deles derivados), direta ou indiretamente
(inclusive por meio da transferência de valores mobiliários a qualquer Afiliada de
qualquer Pessoa que seja posteriormente transferida total ou parcialmente a outra Pessoa);
ou acordo ou compromisso de realizar qualquer dos atos acima; e (ii) quando usado como
substantivo, a alienação direta ou indireta, cessão, alienação, contribuição, doação, troca,
oneração, criação de quaisquer Ônus ou outra forma de transferência desses Valores
Mobiliários ou de qualquer participação ou interesse neles (abrangendo quaisquer direitos
econômicos e/ou políticos relativos desses valores mobiliários ou deles derivados), ou
qualquer contrato ou compromisso de realizar qualquer dos atos acima.
CLÁUSULA 1.02
Interpretação. Para os efeitos deste Acordo: (i) palavras
(inclusive as palavras em maiúsculas aqui definidas) no singular serão consideradas como
incluindo o plural e vice versa e palavras (inclusive as palavras em maiúsculas aqui
definidas) de um gênero serão consideradas como incluindo o outro gênero, como exigido
pelo contexto; (ii) os termos “deste,” “aqui” e “daqui” e palavras com sentido similar
serão, a menos que diversamente estabelecido, interpretadas como se referindo a este
Acordo como um todo e não como parte de qualquer disposição específica deste Acordo, e
referências a Artigos e Cláusulas são referências a Artigos e Cláusulas deste Acordo, a
menos que diversamente especificado; (iii) a palavra “incluindo” e outras de sentido
similar, quando usadas neste Acordo significarão “incluindo, mas sem limitação”; e (iv)
todas as referências a qualquer período de dias será tida como o número de dias corridos, a
menos que diversamente especificado.
CLÁUSULA 1.03
Títulos. Os títulos dos Artigos e Cláusulas contidos neste
Acordo foram inseridos apenas para facilitar a referência e não afetarão o significado ou a
interpretação deste Acordo.
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ARTIGO II
Aplicabilidade
CLÁUSULA 2.01
Aplicabilidade do Acordo. Este Acordo será aplicável às
Partes e à Companhia e deverá obrigar tais Pessoas de acordo com suas disposições.
Conforme previsto no presente Acordo, todos os Valores Mobiliários detidos pelas Partes
deverão sujeitar-se a este Acordo.
CLÁUSULA 2.02
Acordo dos Acionistas Controladores. (a) Krosaki neste
ato declara e garante que tem pleno conhecimento do conteúdo do Acordo dos Acionistas
Controladores. Em caso de qualquer conflito entre este Acordo e o Acordo dos Acionistas
Controladores, o Acordo dos Acionistas Controladores deverá sempre prevalecer sobre e
substituir este Acordo, sujeito às disposições do item (b) abaixo.
(b) As Partes acordam que qualquer aditamento ao Acordo dos Acionistas
Controladores será válido e eficaz com relação aos Acionistas Controladores e, caso tal
aditamento afete quaisquer direitos da Krosaki neste Acordo, a validade e eficácia de tal
aditamento com relação à Krosaki dependerá do prévio consentimento ou aprovação da
Krosaki, por escrito.

ARTIGO III
Restrições às Transferências
CLÁUSULA 3.01
Restrições a Transferências. (a) A Companhia não deverá
registrar qualquer Transferência de quaisquer Valores Mobiliários, a não ser que tal
Transferência seja feita em observância aos termos e condições previstos neste Acordo e,
com relação aos Acionistas Controladores, neste Acordo e no Acordo dos Acionistas
Controladores.
(b) Observada a Cláusula 3.02, a Companhia e os Acionistas acordam que
qualquer Transferência de Valores Mobiliários que ocorra em desconformidade com os
termos deste Acordo deverá ser considerada inválida, nula e ineficaz, não deverá conferir
direito de qualquer natureza e não deverá ser reconhecida como válida e eficaz pela
Companhia.
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CLÁUSULA 3.02
Transferência de Valores Mobiliários. (a) A Transferência
de quaisquer Valores Mobiliários por qualquer dos Acionistas Controladores deverá
sujeitar-se aos termos e condições previstos no Acordo dos Acionistas Controladores e,
para que tal Transferência produza efeitos, os Acionistas Controladores deverão,
primeiro, observar e cumprir os termos e condições aplicáveis do Acordo dos Acionistas
Controladores.
(b) Qualquer cessionário ou adquirente de quaisquer Valores Mobiliários dos
Acionistas Controladores (inclusive qualquer de suas Afiliadas) que, de acordo com os
termos do Acordo dos Acionistas Controladores, deva tornar-se parte do Acordo dos
Acionistas Controladores, deverá também aderir e tornar-se parte deste Acordo ao
tornar-se parte do Acordo dos Acionistas Controladores. Para que se evitem dúvidas, as
Partes reconhecem que a Transferência de quaisquer Valores Mobiliários pelos Acionistas
Controladores por meio de oferta pública ou por alienação em bolsa de valores, de acordo
com o disposto no Acordo dos Acionistas Controladores, não obedecerá aos termos deste
Acordo, não sendo o cessionário ou adquirente obrigado aderir a este Acordo.
(c) Observados os termos das Cláusulas 3.01 e 3.03, a qualquer momento
subseqüente a esta data, Valores Mobiliários poderão ser Transferidos, direta ou
indiretamente, em caso de uma Transferência Permitida. “Transferência Permitida” será a
Transferência de quaisquer Valores Mobiliários, direta ou indiretamente e realizada de
acordo com os termos deste Acordo, a qualquer Afiliada de um Acionista, desde que tal
Afiliada venha a tornar-se parte e sujeitar-se aos termos deste Acordo..
(d) Exceto no caso de uma Transferência Permitida a uma Afiliada, Krosaki não
poderá Transferir quaisquer de seus Valores Mobiliários, seja diretamente ou
indiretamente, a não ser que (i) receba uma oferta irrevogável de um terceiro, incluindo
qualquer um dos Acionistas, para Transferir os Valores Mobiliários mediante pagamento
em dinheiro, e (ii) a Krosaki primeiro oferte tais Valores Mobiliários aos Acionistas
Controladores, que deverão ter direito de preferência para adquirir tais Valores
Mobiliários, conforme estabelecido na Cláusula 3.03.
(e) As restrições para a Transferência de Valores Mobiliários previstas neste
Acordo serão aplicáveis, exclusivamente, às Ações Ordinárias subscritas pela Krosaki
nesta data (assim como a quaisquer ações atribuíveis a tais Ações Ordinárias como
resultado de bonificações, desdobramento ou grupamento), e não a quaisquer outros
Valores Mobiliários que a Krosaki venha a adquirir na bolsa de valores e/ou por quaisquer
outros meios.
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CLÁUSULA 3.03 Direito de Preferência. (a) Exceto com relação a uma
Transferência Permitida, nenhuma Transferência de quaisquer Valores Mobiliários
deverá ser feita pela Krosaki, direta ou indiretamente, a não ser que a Krosaki tenha
anteriormente ofertado aos Acionistas Controladores tais Valores Mobiliários, e que tal
oferta não tenha sido aceita.
(b) Oferta pela Krosaki. Cópias da oferta feita pela Krosaki aos Acionistas
Controladores (a “Oferta”) deverão ser entregues aos Acionistas Controladores e à
Companhia, sendo que tal Oferta deverá consistir em oferta por escrito, para a alienação
de todos os Valores Mobiliários que a Krosaki se proponha a transferir (os “Valores
Mobiliários Ofertados”) por força de uma oferta de boa-fé, escrita e vinculativa de um
terceiro que não seja uma Afiliada da Krosaki (“Oferta de Terceiro”), sujeita somente a
condições de fechamento razoáveis e costumeiras, e a tais cópias deverá ser anexada uma
declaração de intenção de Transferir os Valores Mobiliários Ofertados ao referido
terceiro, o nome e endereço do terceiro, o número de Valores Mobiliários Ofertados
compreendidos na proposta de Transferência, e os termos e condições relevantes da
Oferta de Terceiro.
(c) Aceite da Oferta. Cada um dos Acionistas Controladores poderá optar por
adquirir todos, e não menos que todos, os Valores Mobiliários Ofertados pelo preço de
aquisição descrito na Cláusula 3.03(d) abaixo (o “Direito de Preferência”). Qualquer dos
Acionistas Controladores poderá exercer tal direito de preferência mediante a entrega de
notificação escrita (a “Notificação de Aquisição”) à Krosaki e à Companhia no prazo de
30 (trinta) dias contados do recebimento da Oferta. Se mais de um Acionista Controlador
resolver exercer tal direito de preferência, os Acionistas Controladores deverão adquirir
os Valores Mobiliários Ofertados pro rata entre eles (com base no número de Ações
Ordinárias detidos por cada um deles) ou de maneira diversa por eles acordada. A não
entrega da Notificação de Aquisição por um Acionista Controlador dentro de 30 (trinta)
dias a contar do recebimento da Oferta constituirá o declínio irrevogável da Oferta por tal
Acionista Controlador, o qual será considerado como tendo renunciado ao seu respectivo
Direito de Preferência.
(d) Preço da Aquisição e Fechamento da Aquisição. (i) O preço de aquisição por
ação dos Valores Mobiliários Ofertados deverá ser o preço ofertado a ser pago pelo
respectivo terceiro por força da Oferta de Terceiro, cujo pagamento deverá ser feito
apenas em dinheiro e dentro de 5 (cinco) Dias Úteis contados do fim do período a que se
refere a Cláusula 3.03 (c) e, em qualquer caso, concomitantemente à transferência dos
respectivos Valores Mobiliários Ofertados.
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(ii) Na data de fechamento da respectiva transação, os Valores Mobiliários
Ofertados deverão ser Transferidos ao(s) Acionista(s) Controlador(es) que tiver(em)
exercido seu(s) Direito(s) de Preferência (x) livres e desembaraçados de quaisquer Ônus e
(y) em forma negociável, tendo a Krosaki também a obrigação de entregar as ordens de
transferência de ações – OTA’s relativas aos Valores Mobiliários Ofertados vendidos,
conforme requerido pelo agente fiduciário da Companhia.
(e) Liberação de Restrições; Término de Direitos. (i) Caso a Oferta não seja aceita
pelos Acionistas Controladores no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto na
Cláusula 3.03 (c), ou caso os Acionistas Controladores que tenham exercido seu Direito
de Preferência não paguem o preço referente aos Valores Mobiliários Ofertados
integralmente no prazo de 5 Dias Úteis, conforme disposto na Cláusula 3.03 (d), Krosaki
terá o direito de fazer uma Transferência de boa-fé de acordo com, e em termos e
condições não menos favoráveis à Krosaki do que os termos e condições especificados na
Oferta de Terceiro; ressalvado que (x) tal Transferência deverá incluir todos os Valores
Mobiliários Ofertados; (y) o terceiro adquirente não terá o direito de vincular tais Valores
Mobiliários Ofertados a este Acordo; e (z) este Acordo será rescindido pelos Acionistas
Controladores, conforme os termos da Cláusula 5.01.
(ii) Caso a Krosaki não faça a Transferência dentro de 30 (trinta) dias contados do
término do prazo previsto na Cláusula 3.03 (c), tais Valores Mobiliários Ofertados
deverão, novamente, ser submetidos às restrições deste Artigo III.
CLÁUSULA 3.04. Leilão para a Transferência de Controle. (a) Caso os
Acionistas Controladores decidam Transferir Valores Mobiliários de sua titularidade por
meio de um procedimento de leilão privado (o “Processo de Alienação por Leilão”), a
Krosaki terá o direito de participar de tal Processo de Alienação por Leilão como
concorrente independente, sendo-lhe dado o mesmo tratamento dos demais concorrentes,
inclusive no que tange ao direito de informação, sem prejuízo de quaisquer outros direitos
da Krosaki por força deste Acordo, do Estatuto Social da Companhia ou dos Contratos de
Tecnologia.
(b) Caso os Acionistas Controladores dêem início a um Processo de Alienação por
Leilão, os Acionistas Controladores deverão entregar ou fazer com que seja entregue à
Krosaki, assim que possível e em nenhuma hipótese após a entrega aos demais
concorrentes, notificação por escrito (“Notificação de Intenção”), sendo certo que o
Processo de Alienação por Leilão poderá ser procedimento de concorrência, organizado
e/ou conduzido por um ou mais Consultores (conforme definido abaixo) e que os
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Acionistas Controladores não deverão ser solicitados a divulgar a identidade de potenciais
compradores de quaisquer Valores Mobiliários ou os termos ou condições de quaisquer
ofertas que venham a ser recebidas para a compra dos Valores Mobiliários.
(c) Para os fins desta Cláusula 3.04, deve ser considerado como início do Processo
de Alienação por Leilão o Dia Útil subseqüente à data em que os Acionistas Controladores
e uma ou mais instituições financeiras e/ou consultores especializados ou empresas de
consultoria (“Consultores”) celebrarem o contrato referente à organização do Processo de
Alienação por Leilão; sendo certo que a aplicação da Instrução Normativa CVM nº 168/91
não deverá necessariamente dar ensejo aos direitos da Krosaki por força desta Cláusula
3.04.
CLÁUSULA 3.05. Direito de Tag-Along. (a) Caso os Acionistas Controladores
queiram Transferir quaisquer de seus Valores Mobiliários a um terceiro, a não ser nos
casos em que (i) um Acionista Controlador queira Transferir quaisquer de seus Valores
Mobiliários para uma Afiliada de tal Acionista Controlador; (ii) um Acionista
Controlador queira Transferir qualquer de seus Valores Mobiliários a outro Acionista
Controlador ou Afiliada deste; ou (iii) um Acionista Controlador queira Transferir as
Ações Ordinárias a uma pessoa física com o intuito de que tal terceiro torne-se acionista
da Companhia e seja eleito Conselheiro, e tal Transferência de Valores Mobiliários pelos
Acionistas Controladores se dê por meio de Transferência privada (e, portanto, excluída
qualquer Transferência pelos Acionistas Controladores por meio de oferta pública de
ações e/ou qualquer alienação de Valores Mobiliários na bolsa de valores ou em qualquer
outro mercado regulado), a Krosaki poderá resolver participar de tal Transferência de
acordo com as regras dispostas nesta Cláusula 3.05.
(b) Cópias da oferta em razão da qual o(s) Acionista(s) Controlador(es) deseje(m)
Transferir seus Valores Mobiliários (“Oferta de Tag-Along”) deverá ser entregue à
Krosaki e à Companhia e deverá compreender a descrição da oferta de alienação de todos
os Valores Mobiliários que o(s) Acionista(s) Controlador(es) se proponha(m) a transferir
por força de uma oferta de boa-fé, escrita e vinculativa feita por terceiro, sujeita somente a
condições de fechamento razoáveis e costumeiras, a cujas cópias deverá ser anexada uma
declaração de intenção de Transferir os Valores Mobiliários a tal terceiro, o nome e
endereço do terceiro, o número de Valores Mobiliários a serem Transferidos e os termos e
condições relevantes da Oferta de Tag-Along. Para os fins desta Cláusula 3.05, se dois os
mais Acionistas Controladores, conjuntamente, queiram Transferir seus Valores
Mobiliários a um terceiro, tal grupo de Acionistas Controladores deverá ser tratado como
apenas um Acionista Controlador.
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(c) Para os fins deste Acordo, os Acionistas reconhecem e acordam que tal Oferta
de Tag-Along deverá ser simultânea às notificações a serem entregues pelos respectivos
Acionistas Controladores aos demais Acionistas Controladores para que estes exerçam
seus respectivos direitos de tag-along, conforme disposições do Acordo dos Acionistas
Controladores. A Oferta de Tag-Along deverá conter as mesmas informações a serem
fornecidas pelos respectivos Acionistas Controladores aos demais Acionistas
Controladores conforme os termos e condições do Acordo dos Acionistas Controladores,
mas em qualquer hipótese consistirá na descrição da oferta recebida por tais Acionistas
Controladores para a alienação de seus Valores Mobiliários.
(d) Aceite da Oferta de Tag-Along. Para que possa participar da Transferência de
Valores Mobiliários feita por Acionista(s) Controlador(es), a Krosaki deverá entregar
ao(s) Acionista(s) Controlador(es) notificação de tal decisão (“Notificação de
Tag-Along”), no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Oferta de
Tag-Along. Se a Krosaki não entregar a Notificação de Tag-Along ao(s) Acionista(s)
Controlador(es) dentro do prazo de 30 (trinta) dias, entender-se-á que a Krosaki renunciou
ao direito aqui disposto com relação à Transferência descrita na Oferta de Tag-Along. Se a
Krosaki entregar ao(s) Acionista(s) Controlador(es) a Notificação de Tag-Along, a
Krosaki terá o direito de alienar ao terceiro adquirente, nos mesmos termos e condições
que o(s) Acionista(s) Controlador(es), uma parcela dos Valores Mobiliários de
titularidade da Krosaki igual ao número total de Valores Mobiliários detidos pela Krosaki,
multiplicado pela fração cujo numerador seja o número total de Valores Mobiliários
incluídos na Oferta de Tag-Along e o denominador seja o número total de Valores
Mobiliários de titularidade do(s) Acionista(s) Controlador(es) que esteja fazendo a Oferta
de Tag-Along.
(e) Não obstante as disposições da Cláusula 3.05(c): (i) o caso de a Oferta de
Tag-Along compreender a Transferência direta ou indireta do Controle da Companhia, o
Direito de Tag-Along detido pela Krosaki poderá ser desproporcional aos Valores
Mobiliários vendidos pelo(s) Acionista(s) Controlador(es), podendo compreender todos
os Valores Mobiliários detidos pela Krosaki, a exclusivo critério da Krosaki; (ii) caso a
Oferta de Tag-Along compreenda a Transferência direta ou indireta do Controle da
Companhia e o terceiro adquirente não aceite adquirir um número de Valores Mobiliários
maior do que o especificado na Oferta de Tag-Along, o(s) Acionista(s) Controlador(es)
poderá(ão), a seu exclusivo critério e mediante notificação por escrito à Krosaki, optar por
não realizar a alienação dos Valores Mobiliários ou reduzir o número de Valores
Mobiliários a serem alienados de modo que a Krosaki possa alienar todos os Valores
Mobiliários que desejar; (iii) caso a Oferta de Tag-Along não compreenda a Transferência
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direta ou indireta do Controle da Companhia e o terceiro adquirente não aceite adquirir um
número de Valores Mobiliários maior do que o especificado na Oferta de Tag-Along, o(s)
Acionista(s) Controlador(es) poderá(ão), a seu exclusivo critério e mediante notificação
por escrito à Krosaki, optar por não realizar a alienação dos Valores Mobiliários ou
reduzir o número de Valores Mobiliários a serem alienados de modo que o número total
de Valores Mobiliários a serem vendidos pelo(s) Acionista(s) Controlador(es) e a Krosaki
seja proporcional entre eles (conforme o número de Ações Ordinárias de titularidade do(s)
Acionista(s) Controlador(es) e da Krosaki). Para os fins desta Cláusula 3.05, todos os
Valores Mobiliários a serem vendidos ao terceiro adquirente nos termos desta Cláusula
serão denominados “Valores Mobiliários do Tag-Along”.
(f) Preço da Aquisição e Fechamento da Aquisição. (i) O preço de aquisição por
ação dos Valores Mobiliários do Tag-Along deverá ser o preço a ser pago pelo terceiro
adquirente previsto na Oferta de Tag-Along, cujo pagamento deverá ser feito
exclusivamente em dinheiro.
(ii) Na data de fechamento da respectiva transação, os Valores Mobiliários da
Krosaki a serem vendidos como resultado do exercício do Direito de Tag-Along deverão
ser Transferidos ao adquirente (i) livres e desembaraçados de quaisquer Ônus e (ii) em
forma negociável, tendo a Krosaki também a obrigação de entregar as ordens de
transferência de ações – OTA’s relativas aos Valores Mobiliários a serem vendidos em
função do exercício do Direito de Tag-Along, conforme requerido pelo agente fiduciário
da Companhia.
(g) Liberação de Restrições; Término de Direitos. Caso a Krosaki resolva não
participar da Transferência conforme esta Cláusula 3.05, o(s) Acionista(s)
Controlador(es) poderão efetuar a Transferência ao terceiro adquirente mencionado na
Oferta de Tag-Along entregue por tal(is) Acionista(s) Controlador(es), desde que tal
Transferência seja efetuada exatamente nos mesmos termos e condições especificados na
Oferta de Tag-Along, e o adquirente não terá o direito de ou não será requerido a aderir a
ou tornar-se parte deste Acordo.
CLÁUSULA 3.06. Direito de Drag-Along. (a) Caso os Acionistas Controladores
queiram, a qualquer tempo, Transferir seus Valores Mobiliários para qualquer terceiro que
não uma Afiliada de tais Acionistas Controladores (para os fins desta Cláusula 3.06, o
“Proponente Adquirente”), tais Acionistas Controladores terão o direito de Transferir, em
uma alienação de boa-fé e em condições de mercado, a totalidade ou parte de seus Valores
Mobiliários ao Proponente Adquirente e de exigir que a Krosaki aliene ao Proponente

14

Adquirente uma parcela de seus Valores Mobiliários igual ao número total de Valores
Mobiliários detidos pela Krosaki, multiplicado pela fração cujo numerador seja o número
de Valores Mobiliários a serem Transferidos por tais Acionistas Controladores ao
Proponente Adquirente e o denominador seja o número total de Valores Mobiliários
detidos por tais Acionistas Controladores (para os fins desta Cláusula 3.06, o “Direito de
Drag-Along”), e nos mesmos termos e condições da Transferência proposta pelos
Acionistas Controladores (a “Oferta de Drag-Along” e os Valores Mobiliários objeto da
Oferta de Drag-Along, os “Valores Mobiliários de Drag-Along”).
(b) Notificação de Drag-Along; Alienação dos Valores Mobiliários de
Drag-Along. Para que seja exercido o Direito de Drag-Along, o(s) Acionista(s)
Controlador(es) deverá(ão) entregar à Krosaki notificação por escrito (a “Notificação de
Drag-Along”) da Oferta de Drag-Along contendo (i) o nome e endereço do Proponente
Adquirente e (ii) o número proposto de Valores Mobiliários de Drag-Along, o valor de
aquisição proposto, as condições de pagamento e demais termos e condições relevantes da
Oferta de Drag-Along. A Krosaki será então obrigada a alienar seus Valores Mobiliários
de Drag-Along e deverá celebrar todos os acordos e contratos relativos à alienação dos
Valores Mobiliários de Drag-Along razoavelmente requeridos pelo(s) Acionista(s)
Controlador(es), desde que a alienação ao Proponente Adquirente seja consumada dentro
de 30 (trinta) dias a contar da entrega da Notificação de Drag-Along, e desde que o preço
de aquisição no caso de uma Oferta de Drag-Along seja pago em dinheiro, e que o preço
por Valor Mobiliário a ser pago à Krosaki não seja inferior à quantia equivalente ao valor
pago pela Krosaki pelas Ações Ordinárias emitidas pela Companhia na presente data,
acrescido de 15% (quinze por cento) ao ano, calculado pro rata temporis.
(c) Fechamento da Alienação. Na data de fechamento, os Valores Mobiliários de
Drag-Along deverão ser Transferidos ao Proponente Adquirente (i) livres e
desembaraçados de quaisquer Ônus e (ii) em forma negociável. Se a alienação dos
Valores Mobiliários de Drag-Along não for consumada dentro de 30 (trinta) dias, a
Krosaki não mais estará obrigada a alienar seus Valores Mobiliários por força deste
exercício específico do Direito de Drag-Along, mas deverá continuar sujeita aos termos
desta Cláusula 3.06.
(d) A Krosaki concorda em tomar todas as providências necessárias à consecução
pelos Acionistas Controladores do quanto aqui disposto e em facilitar a Transferência
prevista nesta Cláusula 3.06.
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(e) Caso os Acionistas Controladores exerçam o Direito de Drag-Along, a Krosaki
terá o direito de rescindir parte dos ou todos os Contratos de Tecnologia e de,
simultaneamente, alienar seus Valores Mobiliários remanescentes, se aplicável, aos
Acionistas Controladores, pelo mesmo preço e condições dispostos na Oferta de
Drag-Along.
CLÁUSULA 3.07. Direito de Preferência. (a) Caso a qualquer tempo após a presente data,
a Companhia proponha aumentar seu capital social com a emissão de novos Valores
Mobiliários (a não ser a emissão (i) em função de planos de opção de compra de ações
outorgados a Conselheiros, diretores, empregados e/ou quaisquer outras pessoas que
prestem serviços à Companhia; (ii) em função de condições de Valores Mobiliários
anteriormente emitidos e para os fins de conversão de tais Valores Mobiliários em ações
da Companhia; ou (iii) em função de ofertas públicas de qualquer natureza), a Krosaki terá
o direito previsto na Lei das Sociedades por Ações de subscrever uma parcela de tais
Valores Mobiliários na proporção de sua participação no capital social da Companhia,
conforme disposto na legislação aplicável.
(b) A Krosaki não poderá ceder ou, por quaisquer meios, dispor de seu direito de
subscrever novos Valores Mobiliários, inclusive quaisquer novas Ações Ordinárias,
exceto se para suas Afiliadas, ou com a observância das restrições previstas na Cláusula
3.03 acima, ressalvado que a Krosaki deverá ser individual e solidariamente responsável
por quaisquer de suas Afiliadas que se vincule a este Acordo.

ARTIGO IV
Direito de Voto
CLÁUSULA 4.01. Eleição dos Conselheiros. À Krosaki é reservado o direito ao
exercício do voto múltiplo a que faça jus ou a que possa vir a fazer jus, conforme disposto
no Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, desde que em até 48 (quarenta e oito)
horas antes da respectiva Assembléia Geral de Acionistas, Krosaki detenha Ações
Ordinárias representativas de mais de 3% (três por cento) do total de Ações Ordinárias da
Companhia. Caso a participação da Krosaki no total de Ações Ordinárias da Companhia
permaneça igual ou torne-se ser inferior a 3% (três por cento), a Krosaki concorda em não
exercer tal direito ao voto múltiplo, seja sozinha, em conjunto e/ou associada a outros
acionistas da Companhia, devendo tal restrição ao direito da Krosaki incluir e, portanto,
também impedir a cessão de quaisquer de seus direitos a quaisquer terceiros.
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ARTIGO V
Disposições Gerais
CLÁUSULA 5.01. Prazo e Vigência; Liquidação. Este Acordo entrará em vigor
nesta data e permanecerá em pleno vigor e efeito por um período de 20 (vinte) anos a
contar desta data ou até a ocorrência do primeiro entre os seguintes eventos (i) Krosaki se
tornar titular de Ações Ordinárias representativas de 1,5% (um e meio por cento) ou
menos do capital social total da Companhia, desde que essa redução na participação
societária da Krosaki para 1,5% (um e meio por cento) ou menos não seja resultante de (a)
exercício, pelos Acionistas Controladores, do Direitos de Drag-Along previsto na
Cláusula 3.06 deste Acordo; (b) qualquer oferta pública de Valores Mobiliários na qual os
acionistas da Companhia sejam impedidos de exercer seus respectivos direitos de
preferência; (c) plano de opções de compra de ações outorgado a Conselheiros, diretores,
empregados e/ou qualquer Pessoa que preste serviços à Companhia; (ii) a rescisão do
Contrato de Subscrição de Ações celebrado pelas Partes em 20 de maio de 2008 ou a
rescisão de qualquer um dos seguintes Contratos de Tecnologia: (x) Agreement Joint
Development and Technical Assistance Refractories for BOF, datado de 29 de julho de
2005; (y) Agreement Joint Development and Technical Assistance Refractories for
RH/AOD Degasser, datado de 29 de julho de 2005 e (z) Agreement Joint Development
and Technical Assistance S-G Refractories and A-G Refractories, datado de 29 de julho
de 2005; desde que esses Contratos de Tecnologia sejam rescindidos em razão de
qualquer dos eventos de rescisão neles estabelecidos, sendo certo que o término do prazo
de vigência dos Contratos de Tecnologia não será considerado rescisão de nenhum
Contrato de Tecnologia, a menos que a Krosaki se recuse a renovar quaisquer dos
Contrato de Tecnologia expirados; (iii) a Transferência, pelos Acionistas Controladores,
de Ações Ordinárias representativas do Controle da Companhia; e (iv) na data em que os
Acionistas concordarem por escrito em rescindir este Acordo; ressalvado, no entanto, que
as disposições deste Artigo V permanecerão em vigor. Caso o Acordo dos Acionistas
Controladores seja prorrogado, o prazo estabelecido nesta Cláusula 5.01 será prorrogado
de forma correspondente.
CLÁUSULA 5.02. Outros Acordos de Acionistas. Enquanto o presente Acordo
estiver em vigor, Krosaki não deverá celebrar qualquer outro acordo de acionistas, acordo
de voto ou outro acordo ou contrato regulando direta ou indiretamente, ou que prometa
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regular, o exercício dos direitos de voto na Companhia ou a Transferência de quaisquer
Valores Mobiliários pertencentes ou de titularidade da Krosaki ou suas Afiliadas.
CLÁUSULA 5.03. Registro. Os Acionistas deverão fazer com que este Acordo
seja arquivado na sede da Companhia, bem como no livro de registro de ações da
Companhia, conforme aplicável. Caso a Companhia emita certificados de ações que
representem quaisquer dos Valores Mobiliários detidos pelos Acionistas, tais certificados
de ações deverão conter declaração atestando a existência deste Acordo, e a sujeição
destes Valores Mobiliários às disposições aqui contidas.
CLÁUSULA 5.04. Execução Específica e Indenização. (a) As Partes concordam
que, em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações aqui contidas, perdas e
danos não serão a melhor forma de reparação, e as demais Partes terão direito à execução
específica, nos termos do Artigo 118, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, e de outras
disposições aplicáveis, incluindo os Artigos 461, 632 e 639 do Código de Processo Civil
Brasileiro, além de outras medidas liminares ou qualquer outra medida correspondente,
conforme permitido pela lei, adicionalmente a quaisquer danos ou quaisquer outros
remédios legais a que possam ter direito, por força de lei ou equidade. As Partes acordam
ainda em renunciar a qualquer solicitação para garantia ou caução de qualquer obrigação
com relação à obtenção de qualquer tal medida liminar ou qualquer outra medida
correspondente.
(b) Além do direito de a Parte buscar execução específica, como previsto na
Cláusula 5.04 (a) deste Acordo, a Parte que descumprir o Acordo deverá, mediante
solicitação, indenizar e resguardar a outra Parte por e contra todos os prejuízos e perdas
sofridos como resultado de tal descumprimento, bem como por todas despesas, incluindo
despesas judiciais, incorridas pela outra Parte em virtude do exercício e proteção de seus
direitos previstos neste Acordo.
CLÁUSULA 5.05. Sucessores e Cessionários. (a) Este Acordo não deverá ser
cedido pelas Partes sem prévia autorização por escrito das outras Partes, exceto em caso
de cessão a Afiliadas, conforme expressamente previsto na Cláusula 3.02(c); ressalvado
que, com relação à, alienação, cessão ou Transferência de quaisquer Valores Mobiliários a
qualquer Pessoa, este Acordo não vigerá para o benefício dos cessionários, a não ser que o
cessionário seja uma Afiliada do Acionista vendendo, alienando, cedendo ou
Transferindo tais Valores Mobiliários.
(b) No caso de Transferência de Valores Mobiliários a uma Afiliada dos
Acionistas, será considerado que tal Acionista cedeu todos os seus direitos e obrigações
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previstos neste Acordo com relação a tais Valores Mobiliários para sua Afiliada e que tal
Afiliada concordou, tomou conhecimento e aceitou tal cessão quando da aquisição dos
Valores Mobiliários.
CLÁUSULA 5.06. Acordo dos Acionistas Controladores. A Krosaki, neste ato,
declara e garante que está totalmente ciente do conteúdo do Acordo dos Acionistas
Controladores, cujos termos atuais são públicos. Em caso de qualquer divergência entre
este Acordo e o Acordo dos Acionistas Controladores, este último deverá prevalecer.
CLÁUSULA 5.07. Inexistência de Terceiros Beneficiários. Este Acordo aplica-se
às Partes e sua Afiliadas, nos termos da Cláusula 3.02(c), e nenhuma disposição aqui
expressa ou implícita será interpretada como garantindo a qualquer Pessoa que não as
Partes e seus cessionários, qualquer direito com base em lei ou em equidade.
CLÁUSULA 5.08. Honorários de Advogados. Cada Parte pagará suas próprias
despesas, custos e honorários de advogados despendidos com as negociações e assinatura
deste Acordo.
CLÁUSULA 5.09. Notificações. Todas as notificações e demais comunicações
exigidas ou permitidas neste Acordo serão feitas por escrito e entregues em mãos ou
enviadas por correio eletrônico (e-mail), fax, correio registrado ou certificado, com porte
pago, ou serviço de courier, da seguinte forma:
Se para ALUMINA e GPCP4:
Att.: Sr. Eduardo Alcalay
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, São Paulo, Estado de São
Paulo
Fax: +55 11 3556 5566
E-mail: eduardo.alcalay@gp.com.br

Se para GIF-II e GIF MINING:
Att.: Sr. Piero Minardi
Endereço: Rua Dias Ferreira 190, sala 402, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro
Fax: +55 21 3526 9180
E-mail: pminardi@gaveainvest.com.br
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Se para KROSAKI:
Att.: Sr. Shigefumi Kawamoto
Endereço: 1-1 Higashihama-machi, Yahatanishi-ku
Kitakyushu City 806-8586, Japão
Fax: + 81 93-622-7205
E-mail: shigefumi-kawamoto@krosaki.co.jp
Com cópia para (que não deverá ser caracterizada como notificação):
Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados
Att: Fabíola C. L. Cammarota de Abreu
Rua Funchal, 418, 11º andar
CEP 04551-060 São Paulo, SP, Brasil
Fax: + 55 11 3089-6565
E-mail: fabreu@scbf.com.br

Se para a Companhia:
Attn.: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira
Endereço: Praça Louis Ensch, 240, Cidade Industrial, Contagem, MG
Fax: +55 31 3333-5695
E-mail: riabrudi@magnesita.com.br

CLÁUSULA 5.10. Vias. Este Acordo poderá ser assinado em mais de uma via, e
todas elas serão consideradas um mesmo e único Acordo, e entrará em vigor quando cada
uma das Partes houver assinado uma ou mais vias e entregue às demais Partes. Cópias
assinadas deste Acordo e entregues por fax ou outro meio de transmissão serão
consideradas originais e serão eficazes para todos os efeitos, como se uma via assinada no
original houvesse sido entregue.
CLÁUSULA 5.11. Acordo Integral; Alterações e Renúncia. Este Acordo
contém o acordo e entendimento integrais das partes com relação à matéria aqui tratada e
substitui qualquer outro acordo ou entendimento prévio entre as Partes. Nenhuma
renúncia por qualquer das Partes de quaisquer termos ou disposições deste Acordo ou a
quaisquer descumprimentos deste Acordo deverá afetar o direito de tal Parte de
posteriormente exigir o cumprimento de tal termo ou disposição ou de exercer qualquer
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direito ou recurso na hipótese de qualquer outro descumprimento, seja ou não semelhante.
Este Acordo não poderá ser modificado ou alterado exceto por instrumento escrito
assinado por todas as Partes.
CLÁUSULA 5.12. Individualidade das Disposições. Caso qualquer
disposição aqui contida seja considerada inválida, ilegal ou inexeqüível de qualquer
modo, por qualquer autoridade, juiz ou tribunal, a validade, legalidade e exeqüibilidade
das demais disposições deste Acordo não serão afetadas. Portanto, qualquer outra
disposição deste Acordo (ou a parte restante dela) permanecerá em pleno vigor e efeito,
como se a disposição inválida, ilegal ou inexeqüível não estivesse aqui contida.
CLÁUSULA 5.13. Legislação Aplicável. Este Acordo será regido e deverá
ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil,
independentemente de conflitos entre princípios legais.
CLÁUSULA 5.14. Arbitragem. (a) As Partes acordam que qualquer
disputa, demanda ou controvérsia que surja relacionada a este Acordo (a “Controvérsia”),
que não puder ser resolvida amigavelmente pelas Partes, dentro de um período de 30
(trinta) dias após uma Parte ter notificado à outra da existência do Conflito, deverá ser
solucionada por arbitragem, de acordo com as Regras de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado – CAM, instituída pela Bolsa de Valores do Estado de São Paulo
- BOVESPA.
(b) A Controvérsia será dirimida por três (3) árbitros, fluentes na língua
inglesa, e cada Parte terá direito a indicar um (de acordo com a Cláusula 5.14(e)), dentro
de 15 (quinze) dias, contados a partir do término do período de 30 (trinta) dias previsto na
Cláusula 5.14 (a); e os dois árbitros indicarão conjuntamente o terceiro, dentro de 15
(quinze) dias contados da sua nomeação. Caso eles não logrem chegar a um acordo, o
terceiro árbitro será nomeado pelo Presidente da CAM. A sentença arbitral será definitiva
e vinculante, e os árbitros estabelecerão a responsabilidade das partes sobre os custos por
elas incorridos com a sentença (inclusive honorários advocatícios e de outros assessores).
(c) Anteriormente à prolatação da sentença arbitral, cada uma das partes
do procedimento arbitral poderá solicitar ao tribunal arbitral ou a um tribunal competente
as medidas preliminares ou cautelares disponíveis na legislação aplicável.
(d) O local da arbitragem será a cidade de São Paulo, Brasil, e o idioma
utilizado na arbitragem e em todos os pedidos, declarações por escrito, documentos e
decisões deverá ser o inglês.
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(e) Para os fins da Cláusula 5.14, inclusive nomeação de árbitros, os
Acionistas Controladores serão considerados uma parte e a Krosaki será considerada a
outra parte, de modo que os Acionistas Controladores nomearão um árbitro em conjunto e
a Krosaki nomeará o outro árbitro; o terceiro será nomeado de acordo com as disposições
da Cláusula 5.14(b).
CLÁUSULA 5.15. Linguagem. Este Acordo é assinado em inglês. As
Partes poderão traduzi-lo por tradutor público para fins de seu arquivamento na
Companhia ou, se necessário, para ser parte dos documentos que deverão ser apresentados
às autoridades brasileiras de defesa da concorrência, mas a versão em inglês prevalecerá.
As Partes assinarão a versão em português deste Acordo no máximo dentro de 15 (quinze)
dias contados desta data e, a partir da assinatura da versão em português, esta prevalecerá
sobre a versão em inglês.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS, as Partes celebram este
Acordo de Acionistas na data acima mencionada.

[deixado propositalmente em branco]
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Página de assinaturas do Acordo de Acionistas datado de 17 de junho de 2008, celebrado
por e entre ALUMINA HOLDINGS, LLC, GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES, GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, GIF
MINING HOLDINGS, L.L.C., MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES e KROSAKI HARIMA CORPORATION
ALUMINA HOLDINGS, LLC
________________________________
Nome:
Cargo:

GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
________________________________
Nome:
Cargo:

GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
________________________________
Nome:
Cargo:

MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
________________________________
Nome:
Cargo:
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Segunda página de assinaturas do Acordo de Acionistas datado de 17 de junho de 2008,
celebrado por e entre ALUMINA HOLDINGS, LLC, GPCP4 – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES, GIF MINING HOLDINGS, L.L.C., MAG – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES e KROSAKI HARIMA CORPORATION

GIF MINING HOLDINGS, LLC
________________________________
Nome:
Cargo:

KROSAKI HARIMA CORPORATION
________________________________
Nome:
Cargo:

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
________________________________
Nome:
Cargo:

Testemunhas:
1. ________________________________

2. ________________________________

