MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2017
Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de março de 2017, às 11:00 horas, na filial da Magnesita
Refratários S.A. (“Companhia”) localizada na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila
Nova Conceição, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-121.
Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada por escrito aos membros do Conselho de
Administração em 8 de março de 2017, nos termos do art. 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes também (a) via conferência
telefônica, o Sr. Eduardo Romeu Ferraz, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia; e, durante a discussão dos itens ‘iii’ e ‘iv’ da ordem do dia indicada abaixo, (b) via
conferência telefônica, o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho, representando o Conselho Fiscal da
Companhia, em virtude do disposto no art. 163, §3º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”); (c) o Sr. Tomás
Menezes, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, empresa responsável pela
auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 2016. A ordem do dia
consta da convocação realizada.
Mesa: Presidente – Octavio Cortes Pereira Lopes
Secretária – Livia Mariz Junqueira
Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos membros do Conselho de
Administração ora presentes:
(i)

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

(ii)

Aprovar o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras
da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, os quais
serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral juntamente com o parecer dos auditores
independentes;

(iii)

Aprovar a seguinte proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2016, após os ajustes e deduções previstos em lei, incluindo a provisão para o
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, no valor total de R$ 449.501.748,57
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(quatrocentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e um mil, setecentos e quarenta e oito
reais e cinquenta e sete centavos), a qual será submetida à apreciação da Assembleia Geral:
(a) R$ 18.340.919,83 (dezoito milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e dezenove
reais e oitenta e três centavos) à Reserva Legal, (b) R$ 87.119.369,19 (oitenta e sete milhões,
cento e dezenove mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) como
distribuição aos acionistas da Companhia, a título de dividendo obrigatório, e (c) a
destinação da parcela remanescente, no valor de R$ 261.358.107,56 (duzentos e sessenta e
um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e sete reais e cinquenta e seis centavos) à
Reserva para Efetivação de Novos Investimentos, nos termos do art. 27, alínea “d” do
Estatuto Social da Companhia;
(iv)

Tendo em vista as deliberações constantes dos itens ‘ii’ e ‘iii’ acima, o Conselho Fiscal da
Companhia deverá manifestar sua opinião quanto ao ali deliberado previamente à realização
da Assembleia Geral;

(v)

Tendo em vista a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia pelo Conselho de
Administração, aprovar o teor do voto a ser proferido pela Companhia nas assembleias
gerais, assembleias ou reuniões de sócio das demais sociedades ou consórcios nos quais a
Companhia detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação, cujas demonstrações
financeiras tenham servido de base para as demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, no sentido de (a) aprovar as contas da administração; (b) aprovar a proposta de
destinação do resultado do exercício; e (c) reeleger os atuais administradores e membros do
Conselho Fiscal de tais sociedades e consórcios, nos casos aplicáveis;

(vi)

Aprovar o encerramento do 4º programa de recompra de ações de emissão da Companhia
aprovado em 12 de novembro de 2015 (“4º Programa de Recompra”);

(vii) Aprovar o cancelamento de 1.736.900 (um milhão, setecentas e trinta e seis mil e
novecentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria em
decorrência do 4º Programa de Recompra, sem alteração do capital social, no valor total de
R$41.093.813,52 (quarenta e um milhões, noventa e três mil, oitocentos e treze reais e
cinquenta e dois centavos) contra a conta de Reserva para Efetivação de Novos
Investimentos;
(viii) Aprovar, com base na competência atribuída pelo Artigo 15, alínea ‘g’, do Estatuto Social da
Companhia, e na forma do art. 3º, §1º, da Instrução CVM nº 567/05, o 5º programa de
recompra de ações de emissão da Companhia, para fins de permanência em tesouraria e
posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social, conforme detalhado na
forma do Anexo I a ata a que se refere esta reunião (“5º Programa de Recompra”);
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(ix)

Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser
realizada na sede da Companhia, em data e horário oportunamente convocada, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: “1. em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as
demonstrações financeiras auditadas da Companhia e o parecer dos auditores
independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2016; (iii)
deliberar sobre a eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal; (iv)
deliberar sobre a eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho de
Administração; (v) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia e
fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal; 2. em Assembleia Geral
Extraordinária: (vi) ratificar o cancelamento das ações mantidas em tesouraria em
decorrência do 4º Programa de Recompra de Ações da Companhia, sem alteração do
capital social; e (vii) aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
para refletir o cancelamento das ações mantidas em tesouraria em decorrência do 4º
Programa de Recompra de Ações da Companhia, bem como a consolidação do Estatuto
Social da Companhia, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia”; e

(x)

Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou
convenientes para implementar as deliberações acima, inclusive (a) publicar o edital de
convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma da lei; (b) efetuar o
cancelamento das ações em tesouraria de emissão da Companhia em decorrência do 4º
Programa de Recompra; e (c) implementar o 5º Programa de Recompra ora aprovado,
podendo, inclusive, negociar e celebrar todos os instrumentos necessários, bem como definir
a oportunidade e o volume de ações a ser adquirido, desde que respeitados os termos e
condições ora aprovados.

Encerramento, Lavratura, Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e aprovada, tendo sido assinada pelo
Presidente, pela Secretária e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Octavio Cortes Pereira Lopes (Presidente), Livia Mariz Junqueira (Secretária). Membros do Conselho
de Administração: Octavio Cortes Pereira Lopes; Fersen Lamas Lambranho; Thiago Emanuel
Rodrigues; Lucas Álvares Martín Garrido; Ricardo Propheta Marques; Franz-Ferdinand Buerstedde;
Bernardo Guimarães Rodarte; Ronaldo de Carvalho Caselli
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo/SP, 14 de março de 2017.
LIVIA MARIZ JUNQUEIRA
Secretária
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ANEXO I
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia"), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 480,
apresenta a seguir as informações previstas no Anexo 30-XXXVI sobre negociação de ações de própria
emissão.
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação.
A operação tem por objetivo maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma
administração eficiente da estrutura de capital da Companhia, sendo que as ações adquiridas poderão ser
mantidas em tesouraria, canceladas ou alienadas posteriormente. Considerando o volume financeiro
estimado na operação de recompra de ações, a Companhia entende que os efeitos econômicos serão
mínimos, dada a solidez da estrutura de capital da Companhia.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria.
Conforme deliberação aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março de
2017, atualmente (a) existem em circulação no mercado 26.299.988 (vinte e seis milhões, duzentas e
noventa e nove mil, novecentas e oitenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia; e (b) não
existem ações em tesouraria.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas.
Até o limite de 2.629.998 (dois milhões, seiscentas e vinte e nove mil, novecentas e noventa e oito) ações
ordinárias, que correspondem a 10% (dez por cento) das ações em circulação no mercado, já
considerando a deliberação aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março
de 2017.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a Companhia vier a
utilizar, se houver.
A Companhia poderá vir a utilizar os seguintes instrumentos derivativos, sempre respeitado o disposto no
art. 3º, § 4º, da Instrução CVM nº 567/15: (a) Swap: instrumento que envolve a permuta de resultados de
fluxos financeiros futuros, o qual será liquidado financeiramente; (b) Termo: instrumento por meio do
qual a Companhia adquire, em mercados organizados de valores mobiliários, determinada quantidade de
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ações de emissão da Companhia, a um preço fixo, para liquidação, usualmente física, em prazo
determinado; e (c) Opções: instrumento por meio do qual a Companhia adquire, em mercados
organizados de valores mobiliários, opções de comprar determinada quantidade de ações de emissão da
Companhia, no futuro, por meio de liquidação que, usualmente, é física.
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia e a
contraparte das operações.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia realizará as operações em bolsa, e não tem conhecimento
de quem serão as contrapartes nas operações.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários,
informar: a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e b. se for o
caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10% (dez por cento)
superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à
média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores.
Não aplicável, pois as operações serão cursadas em bolsa de valores.
7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle acionário
ou da estrutura administrativa da sociedade.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não estima impactos da negociação sobre a composição
do controle acionário ou a estrutura administrativa da sociedade.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia,
tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer ainda as informações
exigidas pelo art. 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia realizará as operações em bolsa, e não tem conhecimento
de quem serão as contrapartes nas operações.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não auferirá recursos.
10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas.
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O prazo máximo para a liquidação das operações será de 18 (dezoito) meses a contar da presente data, ou
seja, até 14 de setembro de 2018.
11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver.
As operações serão realizadas através das seguintes instituições financeiras: (a) Itaú Corretora de Valores
S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64, com sede na Av.
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538132; (b) Deutsche Bank Corretora de Valores S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.184.143/0001-26, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 13º, 14º e 15º andares, Itaim Bibi,
na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132; (c) Merril Lynch S.A. CTVM, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 02.670.590/0001-95, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 16º andar, Itaim Bibi, na
Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132; (d) XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, com sede na Avenida das Américas, 3434, Bloco 07, 2º andar,
salas 201 a 208 (parte), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102; (e) Brasil Plural CCTVM
S.A inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.816.451/0001-15 com sede na Rua Surubim, 373 – Térreo Vila
Olímpia, CEP 45710-050, na Cidade e Estado de São Paulo; (f) Santander Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.014.223/0001-49 com endereço na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – 24º andar – Vila Nova Conceição, Cidade e Estado de
São Paulo, CEP 04543-011; (g) Credit Suisse (Brasil) S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários,
com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 12º andar, CEP 04542-000, São Paulo – SP,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.584.318/0001-07; (h) Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, com sede na Av. Paulista 1450, 7o andar, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº
61.855.045/0001-32; e (i) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14 andar - parte, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº
43.815.158/0001-22.
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da Instrução
CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
Os recursos disponíveis a serem utilizados na aquisição de ações de emissão da Companhia serão
verificados, pela Diretoria, com base nas últimas demonstrações financeiras divulgadas anteriormente à
efetiva transferência, para a Companhia, da propriedade das ações de sua emissão, nos termos do art. 7º,
§§ 3º e 4º, da Instrução CVM nº 567/15. De acordo com as Demonstrações Financeiras com data base de
31 de dezembro de 2016, aprovadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março
de 2017, os recursos disponíveis oriundos das contas de Reserva de Capital e da Reserva para Efetivação
de Novos Investimentos totalizam R$ 328.842.688,55 (trezentos e vinte e oito milhões, oitocentos e
quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
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13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem
confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas
com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.
A recompra das ações de emissão da Companhia não prejudicará o cumprimento das obrigações
assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos, já que a
Companhia tem apresentado plena capacidade de pagamento dos compromissos financeiros assumidos e
a recompra proposta não implicará em quebra de covenants financeiros.
O montante a ser empregado na hipótese da recompra do total de 2.629.998 (dois milhões, seiscentas e
vinte e nove mil, novecentas e noventa e oito) ações corresponderia, considerando a média ponderada das
cotações dos últimos 30 (trinta) pregões, a aproximadamente R$64.533.157,00 (sessenta e quatro
milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e sete reais). Este montante representa cerca de
6,5% do caixa e disponibilidades da Companhia, conforme Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, aprovadas na reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 14 de março de 2017.
Tendo em vista o percentual reduzido que representa do caixa, bem como a avaliação geral da
administração com relação à situação financeira da Companhia, os membros do Conselho de
Administração se sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das
obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.
*************
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