ACORDO DE ACIONISTAS

da

RPAR HOLDING S.A.

30 de agosto de 2007

ACORDO DE ACIONISTAS
da
RPAR HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 08.684.547/0001-65
Pelo presente instrumento particular:

I.

ALUMINA HOLDINGS, LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis
de Delaware, com sede em 615 S. DuPont Highway, na cidade de Dover, Estado de
Delaware, DE 19901, Estados Unidos da América (“Alumina”), neste ato representada por
seus procuradores abaixo-assinados;

II.

GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de
investimento constituído de acordo com as leis do Brasil como condomínio fechado, nos
termos da Instrução n.º 391 da Comissão de Valores Mobiliários, inscrito no CNPJ sob o nº
08.954.286/0001-56 (“FIP GP”), neste ato representado por seu administrador GP
INVESTIMENTOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.755.775/0001-16;

III.

GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento
em participações constituído de acordo com as leis do Brasil como condomínio fechado,
nos termos da Instrução n.º 391 da Comissão de Valores Mobiliários, com sede em Cidade
de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, Vila Yara, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.669.289/0001-48 (“FIP Gávea”), neste ato representado
por seu gestor, GIF GESTÃO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
sociedade limitada com sede na Rua Dias Ferreira, 190, 7º andar, sala 701, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.052.758/0001-85
(“GIF”);

IV.

GIF MINING HOLDINGS, L.L.C., sociedade constituída e existente de acordo com as
leis do Estado de Delaware, com escritório registrado em 3500 S. Dupont Highway, Dover,
Estado de Delaware, DE 19901, Estados Unidos da América (“GIF Holdings”), neste ato
representada por seu Gerente (Manager), GIF, acima qualificada; e
como interveniente-anuente,

V.

RPAR HOLDING S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 3.900, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 08.684.547/0001-65 (“Companhia”), neste ato representada por seus diretores abaixoassinados.

CONSIDERANDO QUE:
A.
A Companhia celebrou, em 12 de agosto de 2007, instrumento denominado Share
Purchase Agreement e contrato epistolar denominado Offer Letter (em conjunto, o “Contrato de
Aquisição”), disciplinando a aquisição de participações acionárias diretas e indiretas na

MAGNESITA S.A., companhia aberta, com sede na Rua Mario Veloso, 502, na cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.791.268/0001-17 (“Magnesita”),
representando 70,7% das ações ordinárias e 3,1% das ações preferenciais de emissão da Magnesita,
correspondentes a 38,6% do capital social total da Magnesita (a “Aquisição”).
B.
A Magnesita é uma companhia aberta dedicada a atividades de mineração, produção e
venda de materiais refratários e, por meio de Subsidiárias, à prestação de serviços correlatos (os
“Negócios”) e suas ações são atualmente admitidas à negociação no mercado de ações, na Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. (“BOVESPA”).
C.
A Companhia é uma companhia aberta, cujo principal ativo serão as ações da Magnesita,
a serem adquridas com a Aquisição. As ações da Companhia são atualmente admitidas à negociação
no mercado de ações, na BOVESPA.
D.
Os Acionistas são fundos de investimento geridos pelo Grupo GP e pelo Grupo Gávea ou
sociedades estrangeiras de propósito específico que receberam, direta ou indiretamente,
investimentos de co-investidores ou fundos de investimento geridos pelo Grupo GP e pelo Grupo
Gávea.
E.
Os Acionistas detêm, na presente data, a totalidade do capital votante e total da
Companhia, exceto 7 (sete) ações ordinárias detidas por pessoas naturais eleitas para o conselho de
administração da Companhia.
F.
Os Acionistas desejam regular os seus respectivos direitos e obrigações enquanto
acionistas da Companhia e estabelecer os termos e condições a que estarão sujeitos a compra e
venda de ações, o exercício do direito de voto e do poder de controle, e a condução dos negócios e
atividades da Companhia, da Magnesita e das Subsidiárias.
ASSIM SENDO, têm entre si justo e contratado, nos termos do artigo 118 da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), e demais disposições legais aplicáveis, celebrar o presente
Acordo de Acionistas (“Acordo”), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
1.

DEFINIÇÕES

1.1

Termos Definidos
Além das demais definições previstas neste instrumento, os seguintes termos utilizados no
presente Acordo terão os seguintes significados:
“Acionista” significa qualquer pessoa que detenha ações de emissão da Companhia e que
seja signatária deste Acordo.
“Ações” significa as ações do capital da Companhia que sejam a qualquer tempo detidas
pelos Acionistas, independentemente da forma de sua aquisição (compra, doação,
subscrição, conversão, bonificação, desdobramento, grupamento, incorporação, fusão, etc.),
as quais estarão automaticamente vinculadas a este Acordo. Em conformidade com o
disposto na cláusula 2.1, exclusivamente para os fins do cômputo de votos ou quorum de
deliberação das Reuniões Prévias ou do quorum de 90% (noventa por cento) previsto no
presente Acordo para a aprovação de determinadas matérias, as “Ações” não incluirão as
Ações Adquiridas Subsequentes.
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“Ações Adquiridas Subsequentes” significa as Ações que os Acionistas porventura vierem
a adquirir após a presente data, por meio de compra, doação ou outra operação que tenha
por efeito aumentar a participação de um Acionista no Bloco de Controle que não por meio
de subscrição de aumento de capital ou bonificação.
“Ações Ordinárias de Minoritários” significa as ações ordinárias de emissão da Magnesita
detidas pelos acionistas minoritários da Magnesita, as quais serão objeto da OPA
Obrigatória.
“Afiliada” significa, com relação a qualquer pessoa, qualquer outra pessoa que, direta ou
indiretamente, Controle, seja Controlada ou esteja sob Controle comum com tal pessoa.
Para os fins e efeitos deste Acordo, serão, ainda, consideradas uma “Afiliada” de um
Acionista do Grupo GP ou do Grupo Gávea, conforme o caso, (a) um investment fund ou
fundo de investimento (incluindo um fundo de investimento em participações) ou (b) uma
sociedade, nacional ou estrangeira, que venha a deter, direta ou indiretamente, as Ações e
que seja Controlado (conforme definição de “Controle”) (i) pela GIF ou qualquer de suas
Afiliadas (no caso do Grupo Gávea) ou (ii) pela GP INVESTMENTS, LTD., sociedade
constituída de acordo com as leis de Bermudas, com seu escritório registrado em Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudas (“GP Investments”) ou qualquer de
suas Afiliadas (no caso do Grupo GP).
“Bloco de Controle” significa o bloco de ações de emissão da Companhia sujeito a este
Acordo e representado pelas Ações detidas pelo Bloco GP e pelo Bloco Gávea, ressalvado
que, para os fins do cômputo de votos ou quorum de deliberação das Reuniões Prévias ou
do quorum de 90% (noventa por cento) previsto no presente Acordo para a aprovação de
determinadas matérias, as “Ações” do Bloco de Controle não incluirão as Ações Adquiridas
Subsequentes.
“Bloco Gávea” significa as Ações detidas pelo Grupo Gávea e por qualquer Terceiro
Acionista do Grupo Gávea.
“Bloco GP” significa as Ações detidas pelo Grupo GP e por qualquer Terceiro Acionista do
Grupo GP.
“Bolsas de Valores Aceitáveis” significa a BOVESPA, a New York Stock Exchange
(NYSE), a NASDAQ, Londres ou qualquer outra bolsa de valores aprovada pelos
Acionistas quando da aprovação da respectiva Oferta Pública de Alienação de acordo com
os termos deste Acordo.
“Controle” significa o poder de eleger ou nomear a maioria dos membros da administração
de determinada pessoa e, cumulativamente, de determinar e dirigir a administração e
políticas de tal pessoa jurídica, seja de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, por
meio da detenção de quotas, ações ou outros valores mobiliários, acordo de acionistas ou
outro modo. Termos derivados de Controle, tais como “Controlador”, “Controlando”,
“Controlada”, etc., terão significado derivado do de Controle. Para os fins e efeitos deste
Acordo, o Grupo GP e o Grupo Gávea serão considerados como Controlando, direta ou
indiretamente, um Acionista quando tal Acionista, (a) se for um investment fund ou fundo
de investimento (incluindo um fundo de investimento em participações), seja gerido, de
forma independente (assim entendido o poder e direito de decidir livremente, a qualquer
tempo, sem necessidade de aprovação de terceiro, sobre a aquisição, alienação e
administração dos investimentos que compõem a carteira ou portfolio do fundo) (i) pela
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GIF ou qualquer de suas Afiliadas (no caso do Grupo Gávea) ou (ii) pela GP Investments
ou qualquer de suas Afiliadas (no caso do Grupo GP); ou (b) se for uma sociedade, nacional
ou estrangeira, seja Controlada, direta ou indiretamente, (i) pela GIF ou qualquer de suas
Afiliadas (no caso do Grupo Gávea) ou (ii) pela GP Investments ou qualquer de suas
Afiliadas (no caso do Grupo GP).
“Empréstimo Definitivo” significa o financiamento de longo prazo a ser obtido pela
Companhia, para o fim de pagar ou refinanciar (takeout) o Empréstimo Ponte, no todo ou
em parte.
“Empréstimo Ponte” significa o financiamento de curto prazo (até 18 meses) a ser obtido
pela Companhia junto ao Banco ABN AMRO Real S.A., ABN AMRO Bank N.V. ou
Afiliadas, para o fim de financiar a Aquisição.
“Financiamento” significa o Empréstimo Ponte e o Empréstimo Definitivo, em conjunto.
“Grupo Gávea” significa, em conjunto, o FIP Gávea e o GIF Holdings, em conjunto, e
qualquer de suas Afiliadas para a qual vierem a Transferir suas Ações, observados os
termos deste Acordo.
“Grupo GP” significa, em conjunto, a Alumina e o FIP GP e qualquer de suas Afiliadas
para a qual vierem a Transferir suas Ações, observados os termos deste Acordo.
“Oferta Pública” significa qualquer Oferta Pública de Alienação ou qualquer Oferta Pública
de Aquisição, conforme o caso.
“Oferta Pública de Alienação” significa qualquer oferta pública de ações de emissão da
Companhia ou da Magnesita, em Bolsas de Valores Aceitáveis, de acordo com uma oferta
pública inicial (IPO) ou qualquer oferta pública subseqüente, seja por meio de oferta
primária e/ou oferta secundária.
“Oferta Pública de Aquisição” ou “OPA” significa qualquer oferta pública de aquisição de
ações de emissão da Companhia ou da Magnesita.
“OPA Obrigatória” significa a OPA para aquisição das Ações Ordinárias de Minoritários,
conforme exigida, nos termos do art. 254-A da LSA, em decorrência da Aquisição.
“Ônus” significa quaisquer ônus e gravames, incluindo direitos reais de garantia (penhor,
hipoteca e anticrese), alienação fiduciária, usufruto, foro, pensão, penhoras, arrestos,
liminares ou antecipações de tutela, privilégios ou encargos de terceiros e, também, no caso
de quotas, ações ou valores mobiliários, quaisquer opções, acordos de acionistas ou de
sócios, acordos de voto ou acordos semelhantes, direitos de preferência, condições ou
restrições de qualquer natureza e quaisquer outros direitos de terceiros, incluindo quaisquer
promessas.
“Percentuais de Participação” significa, com relação a qualquer Acionista, o percentual de
participação do Bloco de Controle detido por tal Acionista e, consequentemente, do número
total de Ações, o qual, na presente data e antes de qualquer diluição do Bloco de Controle
como resultado de Oferta Pública de Alienação inicial (IPO) ou qualquer outra operação
resultando na diluição do Bloco de Controle em relação ao capital total da Companhia,
corresponde à participação detida por tal Acionista no capital total da Companhia
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(excluindo as ações de emissão da Companhia detidas pelos membros do conselho de
administração). Na presente data, os Percentuais de Participação dos Acionistas são aqueles
indicados na cláusula 3.1.
“Pessoa” (ou “pessoa”) ou “Terceiro” (ou “terceiro”) significa qualquer pessoa, natural ou
jurídica, sociedade, sociedade não personificada, consórcio, joint venture, associação, trust,
investment fund ou fundo de investimento, incluindo qualquer partnership, e seus
respectivos sucessores a qualquer título, e, ainda, qualquer autoridade governamental,
judicial, legislativa ou executiva, ou organização internacional ou multilateral.
“Representante” significa, com relação a um Acionista, à Companhia, à Magnesita e às
Subsidiárias, qualquer pessoa física que tal Acionista, a Companhia, a Magnesita ou as
Subsidiárias, direta ou indiretamente, eleger, ou indicar para ser eleito, para cargo de
administração (incluindo administrador, membro de conselho de administração, diretor,
membro de conselho fiscal ou membro de comitê ou conselho estatutário).
“Subsidiária” significa, com relação à Companhia ou à Magnesita, conforme o caso,
qualquer pessoa jurídica que a Companhia ou a Magnesita Controle, direta ou
indiretamente, ou na qual a Companhia, a Magnesita ou qualquer outra pessoa por ela
Controlada, direta ou indiretamente, detenha participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 20% (vinte por cento) de um mesmo tipo ou classe de quotas, ações ou outro
valor mobiliário.
“Terceiro Acionista” significa terceiro (assim entendido uma pessoa que não uma Afiliada
do Grupo GP ou do Grupo Gávea, conforme o caso) que, após a presente data e observados
os termos deste Acordo, vier a comprar Ações detidas pelo Grupo GP ou pelo Grupo
Gávea, conforme o caso, e se tornar um “Acionista” e, portanto, parte deste Acordo. O
“Terceiro Acionista” será um Terceiro Acionista do Bloco GP ou do Bloco Gávea,
passando a integrar o respectivo bloco, conforme o Grupo GP ou o Grupo Gávea houver
sido o Acionista que lhe vendeu as suas Ações.
“Transferência” significa qualquer forma de alienação ou disposição, direta ou indireta,
inclusive por meio de venda, transferência, permuta, doação, cessão, contribuição para o
capital de pessoa ou qualquer outra transferência, inclusive como resultado de fusão,
incorporação, cisão ou outra forma de reestruturação ou reorganização societária ou da
execução ou exercício de qualquer Ônus. Termos derivados de Transferência, tais como
“Transferindo” e “Transferido” terão significado derivado do de Transferência.
2.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1

Aplicação do Acordo

2.1.1

Este Acordo se aplica aos Acionistas, à Companhia, à Magnesita e às Subsidiárias,
vinculando e obrigando cada uma delas e seus respectivos sucessores. Este Acordo e suas
disposições também serão aplicáveis e vincularão os Representantes. Observado o disposto
na cláusula 2.1.2, todas as Ações a qualquer tempo detidas pelos Acionistas estarão sujeitas
a este Acordo. O exercício de qualquer direito relativo às Ações e à participação detida,
direta ou indiretamente, pela Companhia na Magnesita e nas Subsidiárias estará sujeito a
este Acordo.
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2.1.2

As Ações Adquiridas Subsequentes ficarão vinculadas a este Acordo para todos os fins do
presente que não para fins do cômputo de votos ou quorum de deliberação das Reuniões
Prévias ou do quorum de 90% (noventa por cento) previsto no presente Acordo para a
aprovação de determinadas matérias, para cujos fins as Ações não incluirão as Ações
Adquiridas Subsequentes.

2.2

Direitos Conjuntos
Para todos os fins e efeitos deste Acordo, o Bloco GP e o Bloco Gávea serão considerados,
cada um, como um único Acionista e exercerão conjuntamente todos os direitos que lhes
couberem em razão deste Acordo.

2.3

Princípios Gerais
Sem prejuízo das disposições específicas deste Acordo, os Acionistas orientarão as suas
decisões e o exercício de seu direito de voto na Companhia e, indiretamente, na Magnesita
e nas Subsidiárias de acordo com os seguintes princípios gerais:
(a) As decisões dos Acionistas serão tomadas no interesse da Companhia, da Magnesita e
das Subsidiárias e visando o mais alto nível de eficiência, responsabilidade social,
produtividade, competitividade e lucratividade.
(b) A Companhia adotará boas práticas de governança corporativa.
(c) A administração da Companhia, da Magnesita e das Subsidiárias será conduzida por
profissionais qualificados e experientes.
(d) Os Acionistas exercerão o seu poder de controle, bem como os seus direitos de voto, e
farão com que os seus Representantes, a Companhia, a Magnesita e as Subsidiárias e os
seus respectivos Representantes exerçam os seus direitos de voto, na Companhia, na
Magnesita e em qualquer Subsidiária, de forma a observar plena e estritamente todas as
disposições deste Acordo.
(e) Os Acionistas se absterão e farão com que os seus Representantes, a Companhia, a
Magnesita e as Subsidiárias e os seus respectivos Representantes se abstenham de
praticar qualquer ato que impeça ou prejudique o fiel cumprimento deste Acordo.
(f) A Companhia tem por objeto participar da Magnesita e, indiretamente, das Subsidiárias
da Magnesita. Caso a Magnesita venha a ser incorporada pela Companhia, a
Companhia passará a se dedicar diretamente ao desenvolvimento dos Negócios.

2.4

Estatuto Social

2.4.1

O estatuto social da Companhia é aquele aprovado na assembléia geral extraordinária da
Companhia realizada em 30 de agosto de 2007.

2.4.2

Imediatamente após o fechamento das operações previstas no Contrato de Aquisição, os
Acionistas farão com que a Companhia convoque e realize, ou faça com que seja
convocada e realizada, assembléia geral extraordinária da Magnesita, para alterar o estatuto
social da Magnesita para estabelecer como competência do conselho de administração da
Magnesita a mesma competência do conselho de administração da Companhia, conforme o
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estatuto social da Companhia referido na cláusula 2.4.1, salvo no que se refere aos valores
de alçada, que serão definidos pelos Acionistas de comum acordo.
2.4.3

Imediatamente após (a) a eventual incorporação da Magnesita na Companhia ou (b) 12
(doze) meses contados da presente data, o que ocorrer primeiro, os Acionistas farão com
que a Companhia convoque e realize, ou faça com que seja convocada e realizada,
assembléia geral extraordinária da Magnesita para reformar o estatuto social da Magnesita
e, ressalvado o disposto na cláusula 2.4.2, adotar a mesma governança da Companhia e as
demais alterações que os Acionistas vierem a acordar.

2.4.4

Qualquer alteração ao estatuto social da Companhia ou da Magnesita somente será
aprovada se feita com observância das disposições deste Acordo. Os Acionistas não
reconhecerão, e tomarão todas as medidas necessárias para corrigir, qualquer alteração ao
estatuto social da Companhia ou da Magnesita que esteja em desacordo com as disposições
deste Acordo.

2.5

Subsidiárias

2.5.1

A constituição ou aquisição (inclusive aumento de participação) de qualquer Subsidiária,
dependerá da aprovação de Acionistas representando, pelo menos, 90% (noventa por cento)
das Ações. Salvo se diversamente acordado entre Acionistas representando, pelo menos,
90% (noventa por cento) das Ações, qualquer Subsidiária diretamente detida pela
Companhia será organizada sob a forma de sociedade anônima, adotará o mesmo estatuto
social, terá a mesma administração (devendo ser eleitos para o seu conselho de
administração os mesmos conselheiros eleitos para o conselho de administração da
Companhia) e seguirá a mesma governança da Companhia.

2.5.2

As Subsidiárias serão constituídas, adquiridas (inclusive aumento de participação) e
mantidas para o fim exclusivo de permitir à Companhia e à Magnesita atingirem os seus
objetivos sociais.

2.5.3

As Subsidiárias da Magnesita, nesta data, compreendem as seguintes Controladas da
Magnesita: (i) Cerâmica São Caetano Ltda.; (ii) Risa Refratários e Isolantes Ltda.; (iii)
Cepali - Cerâmica de Pastilhas Ltda.; (iv) Refratec Produtos Eletrofundidos Ltda.; (v)
Refratec Participações Ltda.; (vi) MSA - Infor Sistemas e Automação Ltda.; (vii) Magnesita
Service Ltda.; (viii) Frutimag Ltda.; (ix) São José Administração e Matérias Primas Ltda.;
(x) MSA Agropecuária Ltda.; (xi) Risa - Materiais Cerâmicos Ltda.; (xii) Ikera - Indústria e
Comércio Ltda.; (xiii) MSA Service Ltda.; (xiv) Empresa de Mineração Paraíso Ltda.; e
(xv) Derby Mineração Ltda.; (xvi) Refractários Argentinos Sociedad Anónima, Industrial y
Minera; (xvii) Refractários Especiales y Molliendas S.A.; (xviii) Iliama Participações,
Sociedad Limitada; (xix) Iliama II - Trading, Sociedaded Unipessoal Lda.; (xx) Bernhandt
Participações, Sociedad Limitada; (xxi) Bernhandt – Comércio e Serviços, Sociedade
Unipessoal Lda.; (xxii) Refractarios Magnesita Colombia S/A; (xxiii) Refractarios
Magnesita Chile S/A; e (xxiv) La Planicie S/A (em processo de alteração para Refractarios
Magnesita Uruguay S/A).

2.5.4

Após consumada a Aquisição, a sociedade Partimag S.A., sociedade por ações, com sede na
Av. Rio Branco, no. 181, 11º andar, sala 1.104 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
00.085.507/0001-95 (“Partimag”), será considerada uma Subsidiária para todos os fins do
presente, observado o disposto na cláusula 11.2.2.
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3.

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

3.1

Capitalização
Na presente data, o capital social da Companhia é de R$ 719.000.000,00 (setecentos e
dezenove milhões de reais), totalmente subscrito, dividido em 719.000.000 (setecentos e
dezenove milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, distribuídas
entre os acionistas da Companhia da seguinte forma:
(a) Alumina detém 561.991.702 (quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e
nove mil, setecentos e duas) Ações, representativas de, aproximadamente, 78,16% do
capital social;
(b) FIP GP detém 6.018.293 (seis milhões, dezoito mil, duzentos e noventa e três) Ações,
representativas de, aproximadamente, 0,84% do capital social;
(c) FIP Gávea detém 150.900.061 (cento e cinqüenta milhões, novecentos mil e sessenta e
uma) Ações, representativas de, aproximadamente, 20,99% do capital social;
(d) GIF Holdings detém 89.937 (oitenta e nove mil novecentos e trinta e sete) Ações,
representativas de, aproximadamente, 0,01% do capital social; e
(e) Membros do conselho de administração da Companhia detêm 7 (sete) ações ordinárias.

3.2

Partes Beneficiárias
Os Acionistas não deverão aprovar a criação, pela Companhia ou pela Magnesita, de partes
beneficiárias.

4.

ASSEMBLÉIAS GERAIS

4.1

Assembléias Gerais
Os Acionistas farão com que seja realizada a assembléia geral ordinária nos primeiros 4
(quatro) meses seguintes ao término de cada exercício fiscal e a assembléia geral
extraordinária sempre que necessário, observadas as disposições deste Acordo, do
respectivo estatuto social e da legislação aplicável no tocante a convocação, procedimento e
competência da assembléia geral.

4.2

Competência da Assembléia Geral
A assembléia geral será competente para deliberar sobre as matérias previstas no presente
Acordo e no respectivo estatuto social, sem prejuízo de qualquer outra matéria que a lei
atribua à sua competência. As deliberações da assembléia geral serão tomadas por maioria
simples, ressalvadas as matérias previstas na cláusula 6.7, cuja aprovação dependerá do
voto favorável de Acionistas representando, pelo menos, 90% (noventa por cento) das
Ações, observado o disposto na Cláusula Sexta.

5.

ADMINISTRAÇÃO
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5.1

Conselho de Administração
A Companhia e a Magnesita terão um conselho de administração composto de 7 (sete)
membros, os quais deverão ser acionistas da Companhia ou da Magnesita, conforme o caso,
residentes no Brasil ou não, eleitos pela respectiva assembléia geral para um mandato de 1
(um) ano, no caso da Companhia, ou 3 (três) anos (e, após, a reforma estatutária prevista na
cláusula 2.4.3, 1 (um) ano), no caso da Magnesita, permitida a reeleição. Não poderá ser
eleito para o conselho de administração, salvo dispensa da assembléia geral, aquele que for
empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia ou da Magnesita ou tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia
ou a Magnesita.

5.2

Membros do Conselho de Administração
A eleição de membros do conselho de administração, bem como sua destituição ou
substituição, a qualquer tempo, pelo Acionista que os houver indicado, nos termos deste
Acordo, será feita pelos Acionistas de acordo com as seguintes regras, devendo os
Acionistas votar e fazer com que os Representantes votem de forma a assegurar o pleno
cumprimento de tais regras:
(a) O Bloco GP e o Bloco Gávea terão o direito de eleger, destituir e substituir, a qualquer
tempo, respectivamente, 5 (cinco) e 2 (dois) membros do conselho de administração da
Companhia.
(b) No caso de adesão da Companhia a segmento especial da BOVESPA, o Bloco GP e o
Bloco Gávea terão o direito de eleger, destituir e substituir, a qualquer tempo,
respectivamente, 4 (quatro) e 2 (dois) membros do conselho de administração, e 1 (um)
membro do conselho de administração será o conselheiro independente, nos termos do
respectivo regulamento.
(c) Os Acionistas terão o direito de eleger, destituir e substituir, a qualquer tempo, os
membros do conselho de administração da Magnesita de acordo com o disposto na letra
(a) acima, salvo se acionistas minoritários ou preferencialistas tiverem direito e
efetivamente vierem a eleger 1 (um) ou 2 (dois) membros do conselho de
administração, hipóteses em que o Bloco GP e o Bloco Gávea passarão a eleger,
destituir e substituir, respectivamente, 4 (quatro) e 2 (dois), ou 4 (quatro) e 1 (um)
membros do conselho de administração da Magnesita.
(d) A eleição ou substituição de membro do conselho de administração deverá observar o
procedimento previsto na cláusula 5.3. Exceto conforme previsto na cláusula 5.3 ou na
cláusula 5.8, um Acionista não poderá votar para destituir ou permitir com que seja
votada a destituição de um membro do conselho de administração indicado por outro
Acionista.
(e) Os Acionistas, neste ato, renunciam ao direito de requerer a adoção de procedimento de
voto múltiplo. Na hipótese de o procedimento de voto múltiplo vir a ser adotado ou
qualquer outro acionista vir a ter o direito e efetivamente eleger membro do conselho
de administração da Companhia ou da Magnestia, conforme o caso, os Acionistas
elegerão e farão com que os seus Representantes elejam o maior número possível de
membros do respectivo conselho de administração, assegurando-se ao Bloco GP
sempre a maioria dos membros do conselho de administração e ao Bloco Gávea a
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eleição de, pelo menos, 1 (um) membro do conselho de administração, em observância
às regras desta cláusula 5.2. Na hipótese de o Bloco de Controle não tiver votos
suficientes para eleger a maioria mais 1 (um) dos membros do conselho de
administração, caberá ao Bloco Gávea indicar 1 (um) membro do conselho de
administração e o Bloco GP indicar os demais membros do conselho de administração a
serem eleitos pelo Bloco de Controle. Os Acionistas não farão uso de qualquer direito à
eleição em separado ou qualquer direito de eleger qualquer membro do conselho de
administração em violação às disposições deste Acordo.
5.3

Procedimento para a Eleição, Destituição e Substituição de Membros do Conselho de
Administração
Os Acionistas observarão e farão com que sejam observados os seguintes procedimentos
com relação à eleição, destituição e substituição de membros do conselho de administração:
(a) O Acionista com direito a indicar membro do conselho de administração, conforme a
cláusula 5.2, informará o(s) nome(s) em questão aos outros Acionistas, na respectiva
Reunião Prévia (ou, se esta não ocorrer, por qualquer motivo, até o início da respectiva
assembléia geral), e os Acionistas votarão ou, conforme o caso, farão com que os
Representantes votem, em bloco, na respectiva assembléia geral, no(s) nome(s) assim
fornecido(s).
(b) Caso o Acionista deseje substituir o membro do conselho de administração por ele
indicado, tal Acionista deverá notificar os demais Acionistas e todos os Acionistas
deverão, dentro de 5 (cinco) dias contados do envio de tal notificação, convocar ou
fazer com que seja convocada assembléia geral, na qual deverão votar ou fazer com que
seja votado, em bloco, para, conforme o caso, destituir o membro do conselho de
administração em questão e/ou eleger seu substituto, que será indicado pelo mesmo
Acionista que houver indicado o membro do conselho de administração a ser
substituído. Caso algum membro do conselho de administração tenha sido eleito pelo
processo de voto múltiplo e sendo necessário eleger todos os membros do referido
órgão pelo mesmo procedimento, por força do 3º do art. 141 da LSA, competirá aos
Acionistas votar, ou fazer com que os Representantes votem, na respectiva assembléia
geral, em conformidade com o disposto na cláusula 5.2.
(c) Na hipótese de renúncia ou vacância do cargo de membro do conselho de
administração, os Acionistas deverão, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência ou
verificação da renúncia ou vacância, convocar ou fazer com que seja convocada
assembléia geral para eleger novo membro do conselho de administração para o cargo
vago, o qual será indicado pelo mesmo Acionista que tiver indicado o membro cujo
cargo deva ser preenchido. Caso algum membro do conselho tenha sido eleito pelo
processo de voto múltiplo e sendo necessário eleger todos os membros do referido
órgão pelo mesmo procedimento, por força do 3º do art. 141 da LSA, competirá aos
Acionistas votar, ou fazer com que os Representantes votem, na respectiva assembléia
geral, em conformidade com o disposto na cláusula 5.2.

5.4

Conselheiro Independente
A partir da adesão da Companhia a segmento especial da BOVESPA, no mínimo 20%
(vinte por cento) dos membros do conselho de administração da Companhia serão
conselheiros independentes, que deverão ser expressamente declarados como tais na
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assembléia geral que os eleger. Tendo em vista que a aplicação do percentual acima
referido resultará em número fracionado (i.e., 1,4) de membros do conselho de
administração, proceder-se-á ao seu arredondamento para o número inteiro imediatamente
inferior, resultando na eleição de 1 (um) conselheiro independente, conforme previsto no
respectivo regulamento. A fim de evitar dúvidas, fica expressamente acordado que a
atuação do conselheiro independente no conselho de administração da Companhia não
estará sujeita a este Acordo.
5.5

Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
Os conselhos de administração da Companhia e da Magnesita terão um Presidente e um
Vice-Presidente, que serão eleitos, em assembléia geral, pelos Acionistas ou pela
Companhia, conforme o caso, mediante indicação do Bloco GP e do Bloco Gávea,
respectivamente.

5.6

Competência do Conselho de Administração
Os conselhos de administração da Companhia e, observado o disposto nas cláusulas 2.4.2 e
2.5.1, da Magnesita e de qualquer Subsidiária que vier a ser detida diretamente pela
Companhia, serão competentes para deliberar e aprovar as seguintes matérias, sem prejuízo
de quaisquer outras matérias de sua competência nos termos da legislação aplicável ou que
os Acionistas desejem acometer ao conselho de administração:
(a) estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios;
(b) eleger e destituir os diretores, fixar suas remunerações dentro do montante global
fixado pela assembléia geral, bem como estabelecer-lhes atribuições e
responsabilidades específicas, observado o disposto no estatuto social;
(c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, livros e papéis, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros
atos;
(d) fixar os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios dos administradores
e dos funcionários de escalão superior;
(e) convocar a assembléia geral, sem prejuízo das disposições do estatuto social a este
respeito;
(f) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
(g) autorizar a emissão de novas ações e bônus de subscrição, até o limite do capital
autorizado, bem como deliberar sobre a aquisição de ações de sua emissão, seja para
cancelamento ou permanência em tesouraria, e sua venda ou colocação no mercado,
observadas as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e demais
legislação aplicável;
(h) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual ou semestral, ou em outro balanço
intermediário, bem como determinar o pagamento de juros sobre capital próprio;
(i) aprovar a abertura ou encerramento de filiais e escritórios;
(j) aprovar o Plano de Negócios e Orçamento Anual, qualquer revisão, alteração ou
atualização do mesmo, bem como todos e quaisquer investimentos de capital ou
despesas operacionais cujo valor exceder os correspondentes montantes previamente
aprovados no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado;
(k) aprovar a contratação de empréstimos ou financiamentos (inclusive por meio de
emissão de commercial papers ou outros instrumentos de dívida, para distribuição
pública ou privada, no Brasil ou no exterior, contratos de abertura de crédito, mútuos,
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arrendamento mercantil, compror e vendor e desconto ou cessão de recebíveis ou
créditos) em valor igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), por
operação;
(l) aprovar a celebração, alteração ou rescisão de qualquer contrato com prazo superior a 1
(um) ano ou cujo valor seja igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
(m) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem
garantia real, para distribuição pública ou privada, bem como dispor sobre os termos e
as condições da emissão;
(n) aprovar a realização de operações e negócios de qualquer natureza com os Acionistas
ou suas Afiliadas ou com qualquer administrador e seus respectivos cônjuges, parentes
até segundo grau ou Afiliadas;
(o) aprovar qualquer licenciamento, aquisição, alienação ou oneração de qualquer marca,
patente, direito autoral, segredo de negócio, know-how ou outra propriedade intelectual;
(p) aprovar o ingresso em qualquer joint venture ou associação;
(q) aprovar a criação e extinção de controladas e a aquisição, alienação ou oneração de
quaisquer participações em quaisquer sociedades ou em consórcios;
(r) aprovar a aquisição, alienação ou oneração de qualquer outro bem ou direito em valor
igual ou superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), exceto se especificamente
previsto no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado;
(s) aprovar a concessão de qualquer garantia, real ou pessoal, inclusive aval;
(t) aprovar a propositura de qualquer ação judicial ou a celebração de acordo judicial ou
transação para prevenir ou encerrar litígio, envolvendo valor igual ou superior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
(u) definir e instruir o voto nas assembléias gerais, assembléias ou reuniões de sócio ou
reuniões de órgãos de administração de qualquer controlada ou outra sociedade ou
consórcio no qual detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação;
(v) aprovar planos de participação nos lucros, inclusive qualquer plano de participação nos
lucros exigido por lei;
(w) selecionar e destituir os auditores independentes;
(x) aprovar alteração das práticas ou políticas contábeis ou de divulgação de informações,
exceto conforme exigido por lei;
(y) aprovar o regimento interno do conselho de administração e de qualquer comitê,
conselho ou comissão estatutária, se houver; e
(z) deliberar sobre qualquer matéria submetida à apreciação do conselho de administração
pela diretoria.
5.7

Diretoria

5.7.1

Até (a) a eventual incorporação da Magnesita na Companhia ou (b) 12 (doze) meses
contados da presente data, o que ocorrer primeiro (a partir do que se aplicará à diretoria da
Companhia o disposto na cláusula 5.7.2), (i) a diretoria da Companhia será composta de
apenas 2 (dois) diretores, sendo um Diretor Presidente e um Diretor sem designação
específica, devendo um deles cumular as funções de Diretor de Relações com Investidores,
todos residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos para cumprir mandato de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição; (ii) as atribuições e responsabilidades dos diretores serão aquelas
previstas no estatuto social e, no que couber, nas deliberações do conselho de administração
da Companhia; e (iii) os Acionistas farão com que o conselho de administração da
Companhia eleja para a diretoria pessoas indicadas de comum acordo pelo Bloco GP e pelo
Bloco Gávea, a menos que tais diretores sejam as mesmas pessoas eleitas para os cargos de
diretor presidente e diretor financeiro da Magnesita. O Bloco GP e o Bloco Gávea, se assim
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desejarem, terão o direito de indicar um representante para acompanhar os trabalhos da
diretoria da Companhia.
5.7.2

A diretoria da Magnesita ou, caso a Magnesita seja incorporada na Companhia, a diretoria
da Companhia, (a) será composta de 2 (dois) a 7 (sete) membros, sendo um deles o Diretor
Presidente e um o Diretor Financeiro (que poderão ou não cumular as funções de Diretor de
Relações com Investidores), todos residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos para
cumprir mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição; (b) as atribuições e
responsabilidades de tais diretores serão aquelas previstas no estatuto social e, no que
couber, nas deliberações do respectivo conselho de administração; e (c) tais diretores serão
eleitos pelo respectivo conselho de administração por maioria de votos.

5.8

Destituição e Substituição Obrigatória de Representante
Os Acionistas obrigam-se a destituir ou fazer com que seja destituído, prontamente,
qualquer Representante que deixar de cumprir as disposições deste Acordo ou qualquer
instrução de voto que tenha sido dada nos termos deste Acordo, cabendo ao Acionista que o
houver indicado indicar imediatamente seu substituto, observado o disposto na cláusula 6.8.

6.

EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO; REUNIÕES PRÉVIAS; SUPERMAIORIA

6.1

Exercício do Direito de Voto
Os Acionistas obrigam-se a exercer, diretamente ou por meio dos Representantes, bem
como a fazer com que a Companhia, a Magnesita e as Subsidiárias e todos os seus
respectivos Representantes exerçam, os seus direitos de voto em qualquer assembléia geral,
assembléia ou reunião de sócios, reunião do conselho de administração, diretoria ou
qualquer outro órgão da administração da Companhia, da Magnesita ou de qualquer
Subsidiária (cada, uma “Reunião”), de forma a cumprir integralmente os termos deste
Acordo.

6.2

Voto em Bloco
Os Acionistas votarão, e farão com que os seus Representantes, a Companhia, a Magnesita
e as Subsidiárias e os seus respectivos Representantes votem, sempre em bloco em cada
Reunião, em toda e qualquer matéria da ordem do dia da Reunião, de forma a dar plena
validade e eficácia às disposições deste Acordo, devendo o voto ser definido e instruído nos
termos da presente Cláusula Sexta (“Voto em Bloco”).

6.3

Reunião Prévia

6.3.1

Os Acionistas deverão se reunir antes de toda e qualquer Reunião (se possível, antes da
respectiva convocação para a Reunião), para definir o Voto em Bloco a ser proferido, na
Reunião, pelos Acionistas, pela Companhia, pela Magnesita, pela Subsidiária ou seus
respectivos Representantes (a “Reunião Prévia”).

6.3.2

Exceto se diversamente acordado, por escrito, entre os Acionistas, a Reunião Prévia será
realizada no dia anterior ao da respectiva Reunião, às 11:00 horas, na sede da Companhia.

6.3.3

A Reunião Prévia poderá ser realizada por vídeo ou tele-conferência, se todos os Acionistas
assim concordarem e a ata prevista na cláusula 6.5.4 seja assinada, por meio de fac-símile
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ou cópia via correio eletrônico, por todos Acionistas participantes, ou seus representantes
legais, imediatamente após o término da Reunião Prévia.
6.4

Convocação e Realização de Reuniões Prévias

6.4.1

Qualquer Acionista ou Representante poderá convocar uma Reunião Prévia, mediante
notificação, por escrito, com, pelo menos, 3 (três) dias de antecedência (“Convocação”). A
Convocação deverá conter uma descrição detalhada das matérias a serem tratadas na
Reunião Prévia. A Convocação será dispensada se todos os Acionistas, devidamente
representados, comparecerem à Reunião Prévia.

6.4.2

Na hipótese de uma Reunião ser convocada com antecedência inferior ao mínimo
necessário ao atendimento do prazo mínimo de 3 (três) dias previsto na cláusula 6.4.1 e os
Acionistas não consentirem, por escrito, com a realização da Reunião Prévia em data
anterior à data em que deveria ser realizada para atender tal prazo mínimo de convocação, a
Reunião Prévia não será realizada e os Acionistas e os respectivos Representantes votarão
ou farão com que seja votada na Reunião a não aprovação das matérias da respectiva ordem
do dia.

6.4.3

A Reunião Prévia, desde que devidamente convocada, será validamente instalada com a
presença de quaisquer Acionistas, desde que devidamente representados.

6.4.4

As deliberações, inclusive quorum de deliberação, das matérias previstas na ordem do dia
da Reunião Prévia observará o disposto nas cláusulas 6.5 e 6.7, salvo se um Acionista
deixar de comparecer à Reunião Prévia, hipótese em que a Reunião Prévia será realizada
com os Acionistas presentes, aplicando-se, se necessário e a menos que a ausência de tal
Acionista não tenha se dado por motivo de força maior, o disposto no art. 118, §9º da LSA.

6.4.5

Na hipótese de não ser realizada uma Reunião Prévia, por qualquer motivo, inclusive falta
de Convocação ou Convocação irregular, os Acionistas ou os respectivos Representantes
votarão ou farão com que seja votada na respectiva Reunião a não aprovação das matérias
da respectiva ordem do dia.

6.5

Deliberações das Reuniões Prévias

6.5.1

As deliberações da Reunião Prévia vincularão o Voto em Bloco a ser proferido na
pertinente Reunião, devendo os Acionistas, a Companhia, a Magnesita e as Subsidiárias e
os seus respectivos Representantes votar estritamente de acordo com o resultado da
Reunião Prévia. Os Acionistas votarão e farão com que seja votada na pertinente Reunião a
não aprovação de qualquer matéria que não tenha sido aprovada na Reunião Prévia nos
termos das disposições deste Acordo.

6.5.2

Cada Acionista terá, na Reunião Prévia, direito de voto proporcional ao seu respectivo
Percentual de Participação. A aprovação, na Reunião Prévia, de qualquer matéria estará
sujeita ao quorum de aprovação exigido para a aprovação da respectiva matéria, observado
o disposto na cláusula 6.7.

6.5.3

Os Acionistas não poderão deliberar na Reunião Prévia acerca de qualquer matéria não
especificada na Convocação, exceto se todos os Acionistas estiverem presentes à Reunião
Prévia e concordarem expressamente em fazê-lo.
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6.5.4

De todas as Reuniões Prévias será elaborada uma ata, que deverá ser assinada por todos os
Acionistas presentes e servirá como instrução do Voto em Bloco, a ser proferido na
pertinente Reunião.

6.6

Dispensa de Reunião Prévia; Instrumento de Deliberação Unânime
O procedimento de Reunião Prévia previsto nesta Cláusula Sexta ficará dispensado se todos
os Acionistas deliberarem, por unanimidade, sobre a matéria, por meio da celebração de
instrumento escrito, que valerá como instrução do Voto em Bloco, a ser proferido na
pertinente Reunião.

6.7

Quorum de Aprovação; Matérias de Supermaioria
Os Acionistas aprovarão e definirão o Voto em Bloco em relação a toda e qualquer matéria,
independentemente do nível ou órgão societário ou de administração no qual deva ser
discutida, aprovada ou deliberada, seja na Companhia, na Magnesita ou em qualquer
Subsidiária, de acordo com o voto favorável de Acionistas representando mais da metade
das Ações (observado o disposto na cláusula 2.1.2), ressalvadas as seguintes matérias
relativas ou envolvendo a Companhia, a Magnesita e as Subsidiárias (salvo se
especificamente restrita a uma delas, conforme expressamente previsto na disposição
correspondente), cuja aprovação dependerá da aprovação e voto favorável de Acionistas
representando, pelo menos, 90% (noventa por cento) das Ações (observado o disposto na
cláusula 2.1.2):
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de falência, ou
dissolução ou liquidação;
mudança no objeto social;
qualquer investimento que não esteja compreendido no âmbito dos Negócios;
alteração na composição, competência e funcionamento do conselho de administração
ou órgão equivalente;
Transferência da Magnesita ou das Subsidiárias, ou de quaisquer participações ou
ativos nelas ou por elas detidos, direta ou indiretamente;
qualquer aumento de capital (inclusive dentro do limite do capital autorizado, bem
como o aumento ou outra alteração do capital autorizado), capitalização de lucros ou
reservas ou adiantamento para futuro aumento de capital;
criação ou extinção de Controladas, ou aquisição, alienação ou criação de Ônus ou
oneração de quaisquer participações, diretas ou indiretas, em quaisquer sociedades ou
em consórcios;
qualquer transformação, fusão, incorporação, incluindo incorporação de ações, cisão
ou qualquer outra forma de reorganização ou restruturação societária, ressalvada a (i)
eventual incorporação da Magnesita na Companhia e (ii) a incorporação da Partimag
na Companhia;
qualquer operação ou negócio de qualquer natureza (incluindo qualquer
reorganização ou restruturação ou outra operação societária) entre, de um lado, a
Companhia, a Magnesita ou qualquer Subsidiária e, de outro lado, (i) qualquer
Acionista ou qualquer de suas Afiliadas, (ii) qualquer administrador da Companhia,
da Magnesita ou de qualquer Subsidiária ou qualquer de suas respectivas Afiliadas,
(iii) qualquer administrador ou parte relacionada de qualquer Acionista, ou, (iv) no
caso de qualquer das pessoas acima referidas ser pessoa física, os respectivos
cônjuges, parentes até segundo grau e Afiliadas;
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quaisquer alterações a estatuto social, contrato social ou instrumento equivalente,
com respeito a objeto social, prazo de duração, capital, ações ou quotas, composição,
competência e funcionamento dos órgãos de administração, criação de reservas,
política de dividendos e distribuição de resultados, e quaisquer alterações decorrentes
de deliberações cujo objeto sejam matérias listadas na presente cláusula, ressalvado
que a deliberação acerca da criação de reservas não poderá afetar o Plano de
Negócios e Orçamento Anual aprovado;
(k) seleção, contratação, destituição ou substituição de auditores independentes;
(l) qualquer alteração das práticas ou políticas contábeis ou de divulgação de
informações, exceto conforme exigido por lei;
(m) emissão de ações preferenciais, criação de nova classe de ações, alteração nos
direitos, preferências, vantagens ou condições (inclusive resgate e amortização) de
ações, quotas ou valores mobiliários existentes, ou emissão de ações, quotas ou
valores mobiliários de classe mais favorecida ou sem guardar proporção com as
espécies ou classes existentes;
(n) registro de companhia aberta, cancelamento de registro, adesão ou alteração de
segmento especial ou nível de governança e fechamento de capital, e qualquer Oferta
Pública ou outra oferta pública de quaisquer valores mobiliários, ressalvada a OPA
Obrigatória;
(o) concessão ou outorga de qualquer garantia, real ou pessoal, inclusive aval, a criação
de qualquer Ônus sobre qualquer bem ou ativo, assunção de dívidas ou contratação de
qualquer empréstimo ou financiamento (inclusive por meio da emissão de
commercial papers, debentures ou outros instrumentos, para distribuição pública ou
privada, no Brasil ou no exterior, contratos de abertura de crédito, mútuos,
arrendamento mercantil, compror e vendor e desconto de recebíveis ou créditos) pela
Companhia, ressalvado o Empréstimo Ponte;
(p) concessão ou outorga de qualquer garantia, real ou pessoal, inclusive aval, a criação
de qualquer Ônus sobre qualquer bem ou ativo, assunção de dívidas ou contratação de
qualquer empréstimo ou financiamento (inclusive por meio da emissão de
commercial papers, debentures ou outros instrumentos, para distribuição pública ou
privada, no Brasil ou no exterior, contratos de abertura de crédito, mútuos,
arrendamento mercantil, compror e vendor e desconto de recebíveis ou créditos) pela
Magnesita ou qualquer de suas Subsidiárias em valor superior ao previamente
aprovado e previsto no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado, ressalvado o
Empréstimo Ponte;
(q) compra de ações, quotas ou outro valor mobiliário de própria emissão, resgate ou
amortização de ações, quotas ou outro valor mobiliário, qualquer declaração ou
pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio ou outra distribuição ou
pagamento a acionistas ou sócios, inclusive redução de capital;
(r) qualquer contrato ou acordo da Companhia cujo prazo seja superior a 1 (um) ano ou
que envolva ou implique pagamentos ou desembolsos em valor igual ou superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano, ressalvados (i) o Contrato de
Aquisição e demais instrumentos necessários à implementação da Aquisição, (ii) os
instrumentos relativos ao Empréstimo Ponte e (iii) os instrumentos relativos às
garantias a serem concedidas em relação ao Empréstimo Ponte;
(s) quaisquer investimentos de capital ou quaisquer despesas operacionais da Companhia
em valor igual ou superior a, respectivamente, R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
por ano e R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) por ano;
(t) quaisquer investimentos de capital ou quaisquer despesas operacionais da Magnesita
e suas Subsidiárias cujo valor exceder em mais do que 10% (dez por cento) os
(j)
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correspondentes montantes previamente aprovados no Plano de Negócios e
Orçamento Anual aprovado.
6.7.1

Na hipótese de a Partimag e a Magnesita virem a ser incorporadas na Companhia, as
matérias previstas nas letras (o), (r) e (s) da cláusula 6.7 deixarão de ser aplicáveis, e as
disposições previstas nas letras (p) e (t) passarão a se aplicar à Companhia.

6.7.2

Na hipótese de, observado o disposto na Cláusula Nona, o Grupo Gávea vier a vender parte
de suas Ações a Terceiro Acionista e o Percentual de Participação do Grupo Gávea cair
abaixo de 11% (onze por cento), as matérias previstas nas letras (c), (e), (f), (g), (h) (salvo
cisão), (j) (salvo alterações ao estatuto social da Companhia relativas a objeto social e
composição, competência e funcionamento do conselho de administração da Companhia),
(k), (l), (n) (salvo cancelamento de registro, adesão ou alteração de segmento especial ou
nível de governança e fechamento de capital), (o), (p), (q) (salvo resgate e amortização), (r),
(s) e (t) da cláusula 6.7 ficarão automaticamente excluídas da lista de matérias de
supermaioria prevista na cláusula 6.7.

6.8

Nulidade de Deliberações em Desacordo com o Acordo

6.8.1

Toda e qualquer deliberação tomada em qualquer Reunião que esteja em desacordo com a
instrução de voto resultante de Reunião Prévia ou com qualquer disposição deste Acordo
será reputada nula e sem efeito, devendo o presidente da pertinente Reunião não computar
referidos votos.

6.8.2

Na hipótese prevista na cláusula 6.8.1, os Acionistas deverão tomar e fazer com que sejam
tomadas imediatamente todas as medidas necessárias para (a) destituir o(s)
Representante(s) que tenha(m) deixado de observar a deliberação tomada na Reunião
Prévia ou as disposições do Acordo, e (b) reputar sem efeito a deliberação tomada na
Reunião, inclusive por meio da realização de nova Reunião, para aprovar as deliberações
necessárias para dar efeito a tais medidas.

6.8.3

O não cumprimento, por qualquer Acionista ou seus Representantes, das obrigações
previstas nesta Cláusula Sexta será considerado inadimplemento deste Acordo, ficando o
inadimplente sujeito às penalidades aplicáveis.

7.

CONSELHO FISCAL

7.1

Eleição de Membros do Conselho Fiscal
Caso seja instalado o conselho fiscal da Companhia ou da Magnesita, os Acionistas
exercerão e farão com que sejam exercidos os respectivos direitos de voto, a fim de que o
conselho fiscal seja composto pelo maior número possível de membros e respectivos
suplentes indicados pelo Bloco de Controle, observadas as seguintes regras:
(a) Na medida em que o Bloco de Controle tenha o direito de, direta ou indiretamente,
eleger, destituir e substituir 1 (um) membro e seu respectivo suplente, o Bloco GP
indicará tal membro e seu respectivo suplente.
(b) Na medida em que o Bloco de Controle tenha o direito de, direta ou indiretamente,
eleger, destituir e substituir 2 (dois) ou mais membros e respectivos suplentes, o Bloco
Gávea indicará pelo menos 1 (um) membro e respectivo suplente, cabendo ao Bloco
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GP, salvo se diversamente acordado, indicar os demais membros e respectivos
suplentes.
(c) Na hipótese de renúncia ou vacância de membro ou suplente eleito do conselho fiscal,
os Acionistas votarão e farão com que os Representantes votem, conforme o caso, para
eleger o substituto indicado pelo mesmo Acionista que houver indicado o membro ou
suplente a ser substituído.
8.

PLANO DE NEGÓCIOS E ORÇAMENTO; AUDITORIA

8.1

Plano de Negócios e Orçamento Anual

8.1.1

A Companhia terá um plano de negócios e orçamento anual aplicável à Companhia, à
Magnesita e às Subsidiárias, que conterá, de forma consolidada e detalhada: (i) um plano de
negócios apresentando as estratégias e projeções econômicas e financeiras, inclusive
balanço patrimonial, resultados, fluxo de caixa e principais dados operacionais, em valores
mensais, com relação ao exercício fiscal então corrente e uma previsão ou estimativa para
os 4 (quatro) exercícios sociais subsequentes ao exercício social corrente; e (ii) um
orçamento para o exercício fiscal corrente, especificando os investimentos e despesas e a
projeção de receitas no respectivo exercício fiscal (o “Plano de Negócios e Orçamento
Anual”).

8.1.2

Os Acionistas farão com que a Companhia, a Magnesita e as Subsidiárias e os seus
respectivos Representantes observem o Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado e
adotem na Magnesita e nas Subsidiárias todos os itens do Plano de Negócios e Orçamento
Anual aprovado que lhes sejam aplicáveis.

8.1.3

Na hipótese de um novo Plano de Negócios e Orçamento Anual não ser aprovado antes do
início do exercício fiscal correspondente, os valores do Plano de Negócios e Orçamento
Anual do exercício anterior deverão ser adotados até que o novo Plano de Negócios e
Orçamento Anual seja aprovado.

8.2

Auditoria
Os Acionistas farão com que a Companhia e a Magnesita sejam auditadas por uma empresa
de auditoria de reconhecida capacidade e registrada perante a CVM (incluindo, mas não se
limitando, a Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche e KPMG).

9.

TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES E DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO
As Ações, bem como os direitos de subscrição, detidos a qualquer tempo por qualquer dos
Acionistas não poderão ser Transferidos, direta ou indiretamente, sem a observância das
disposições desta Cláusula Nona.

9.1

Transferências Permitidas; Restrições

9.1.1

Os Acionistas somente poderão Transferir as Ações por eles detidas, total ou parcialmente,
(i) por meio de venda, conforme o disposto nas cláusulas 9.2, (ii) por meio de venda,
conforme o disposto na cláusula 9.3, ou (iii) por meio de uma Transferência Autorizada,
conforme o disposto na cláusula 9.4; em qualquer desses casos, desde que observado o
disposto na cláusula 9.7.
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9.1.2

Qualquer Acionista cujo investimento nas suas Ações seja realizado ao amparo e de acordo
com a sistemática prevista na Resolução Bacen n.º 2.689 não poderá Transferir as suas
Ações, total ou parcialmente, salvo (i) por uma das operações previstas na cláusula 9.1.1 e
desde que previamente atendido o disposto na cláusula 9.5, ou (ii) se diversa e previamente
aprovado, por escrito, pelo Grupo GP e pelo Grupo Gávea.

9.1.3

Os Acionistas não poderão Transferir os seus direitos de subscrição, salvo (i) se para uma
Afiliada (desde que observado o disposto na cláusula 9.7), ou (ii) se aprovado previamente,
por escrito, pelo Bloco GP e pelo Bloco Gávea.

9.2

Direito de Primeira Oferta
Observadas as demais disposições desta Cláusula Nona, na hipótese de qualquer Acionista
desejar Transferir as Ações por ele detidas, total ou parcialmente, referido Acionista
(“Acionista Cedente”) deverá fazê-lo por meio de venda e deverá primeiramente notificar
os demais Acionistas (“Acionistas Não Cedentes”) sobre a quantidade de Ações que
pretende vender (“Ações Ofertadas”). Os Acionistas Não Cedentes terão o direito de fazer
uma primeira oferta pelas Ações Ofertadas e, eventualmente, adquiri-las, de acordo com as
seguintes cláusulas e condições:
(a) O Acionista Cedente deverá incluir todas as Ações Ofertadas na notificação por escrito
a ser enviada aos Acionistas Não Cedentes (“Notificação de Oferta”), na qual ele
informará aos Acionistas Não Cedentes a sua intenção de vender as Ações Ofertadas e
convidará os Acionistas Não Cedentes a fazerem uma oferta pelas Ações Ofertadas.
(b) Cada Acionista Não Cedente terá o direito de fazer uma oferta para adquirir as Ações
Ofertadas, na proporção de seu respectivo Percentual de Participação, excluído o
Percentual de Participação do Acionista Cedente. Caso mais de um Acionista Não
Cedente tenha direito a adquirir as Ações Ofertadas, cada Acionista Não Cedente que
desejar adquirir Ações Ofertadas deverá adquirir um número de Ações Ofertadas
proporcional a seu Percentual de Participação, excluído o Percentual de Participação do
Acionista Cedente e de qualquer Acionista Não Cedente que não deseje adquirir as
Ações Ofertadas. A oferta do(s) Acionista(s) Não Cedente(s) somente será válida para
os fins deste Acordo se contemplar a totalidade e não menos do que a totalidade das
Ações Ofertadas.
(c) Cada um dos Acionistas Não Cedentes terá 20 (vinte ) dias, contados do recebimento da
Notificação de Oferta, mediante notificação ao Acionista Cedente (com cópia para os
demais Acionistas Não Cedentes), para (i) abster-se de fazer uma oferta pelas Ações
Ofertadas (a ausência de resposta no prazo de 20 (vinte) dias será entendida como
recusa do Acionista Não Cedente em fazer qualquer oferta), ou (ii) submeter ao
Acionista Cedente uma oferta irrevogável para adquirir (1) o número de Ações
Ofertadas proporcional a seu Percentual de Participação, excluído o Percentual de
Participação do Acionista Cedente, e, na hipótese de outros Acionistas Não Cedentes
não submeterem uma oferta ao Acionista Cedente, (2) todas as Ações Ofertadas, em
ambos os casos pelo preço de compra por ação, em moeda corrente (desconsiderandose qualquer contraprestação que não em moeda corrente), a ser especificado na oferta
(“Oferta”).
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(d) Caso qualquer Oferta seja submetida, o Acionista Cedente terá 15 (quinze) dias
contados do término do prazo de 20 (vinte) dias previsto na letra (c) acima para
responder ao Acionista Não Cedente que submeteu a Oferta ou, caso mais de um
Acionista Não Cedente tenha submetido uma Oferta, para o Acionista Não Cedente que
tenha submetido a maior Oferta (com cópia para os demais Acionistas Não Cedentes
que tenham submetido uma Oferta dentro da margem de preço prevista na letra (e)
abaixo), informando aos Acionistas Não Cedentes de sua rejeição ou aceitação da
Oferta (a ausência de resposta no referido prazo de 15 (quinze) dias será entendida
como recusa do Acionista Cedente em aceitar qualquer Oferta).
(e) Na hipótese de o Acionista Cedente aceitar uma Oferta, qualquer Acionista Não
Cedente que tenha submetido uma Oferta, desde que por um preço por ação não inferior
a 5% (cinco por cento) do preço por ação da maior Oferta e desde que tal Acionista Não
Cedente notifique o Acionista Cedente (com cópia para o Acionista Não Cedente que
submeteu a maior Oferta) no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da
notificação do Acionista Cedente aceitando a maior Oferta, terá o direito de aderir à
compra das Ações Ofertadas e adquirir parte das Ações Ofertadas, pelo preço por ação
indicado na maior Oferta, proporcionalmente ao seu Percentual de Participação,
excluído o Percentual de Participação do Acionista Cedente e de qualquer outro
Acionista Não Cedente que não for adquirir quaisquer Ações Ofertadas (a ausência de
manifestação no referido prazo de 5 (cinco) dias será entendida como uma recusa de tal
Acionista Não Cedente em aderir aos termos da maior Oferta).
(f) O(s) Acionista(s) Não Cedente(s) que exerceram o direito de submeter Oferta ou,
conforme o caso, de aderir à maior Oferta, para adquirir as Ações Ofertadas nos termos
desta cláusula e o Acionista Cedente deverão consumar a venda das Ações Ofertadas no
prazo de 30 (trinta) dias contados do término (i) do prazo de 15 (quinze) dias previsto
na letra (d) acima ou, caso mais de uma Oferta tenha sido submetida e a(s) outra(s)
Oferta(s) submetida(s) estiver(em) dentro da margem de preço prevista na letra (e)
acima, (ii) do prazo de 5 (cinco) dias previsto na letra (e) acima, o que ocorrer por
último.
(g) Na hipótese de nenhum Acionista Não Cedente submeter uma Oferta, ou se o Acionista
Cedente decidir não aceitar qualquer Oferta submetida, o Acionista Cedente terá o
direito de, observadas as demais disposições desta Cláusula Sexta e no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados do que ocorrer antes entre (i) o fim do prazo de 20
(vinte) dias previsto na letra (c) acima, caso nenhuma Oferta tenha sido submetida, ou
(ii) o término do prazo de 15 (quinze) dias previsto na letra (d) acima, caso o Acionista
Cedente recuse ou seja reputada recusada qualquer Oferta submetida, vender todas (mas
não mais nem menos do que todas) as Ações Ofertadas para qualquer terceiro,
observado que se qualquer Oferta tiver sido submetida, o Acionista Cedente somente
poderá vender as Ações Ofertadas por preço por ação superior ao preço por ação da
maior Oferta a ele submetida e em termos e condições de qualquer forma não mais
favoráveis ao terceiro do que aqueles de tal Oferta (“Preço Mínimo de Venda”).
(h) Todos os Acionistas deverão cooperar, e deverão fazer com que a Companhia coopere,
com o Acionista Cedente com relação à venda das Ações Ofertadas, inclusive
permitindo a realização de auditoria (due diligence) na Companhia e na Magnesita e
nas Subsidiárias, às expensas do Acionista Cedente ou do terceiro potencial adquirente,
em formato usual e que não afete o regular andamento das operações da Companhia, da
Magnesita e das Subsidiárias e sujeito à celebração de acordo(s) de confidencialidade
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em termos e condições usuais em operações de fusões e aquisições (M&A). Caso a
venda das Ações Ofertadas para o terceiro não seja consumada no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias previsto na letra (g) acima, ou se o preço por ação obtido pelo Acionista
Cedente para a venda das Ações Ofertadas for igual ou menor do que o Preço Mínimo
de Venda ou em termos e condições mais favoráveis ao terceiro do que os constantes da
Oferta, o Acionista Cedente não poderá Transferir as Ações Ofertadas e, caso ainda
deseje vender qualquer de suas Ações, tal Acionista deverá reiniciar o procedimento
previsto nesta cláusula.
9.3

Direito de Adesão (Tag Along)
Na hipótese de, após cumprir todos os procedimentos previstos na cláusula 9.2, as Ações
Ofertadas não serem alienadas a um Acionista Não Cedente e o Acionista Cedente chegar a
um acordo com um terceiro para a venda das Ações Ofertadas para tal terceiro (desde que,
se qualquer Oferta tiver sido submetida e não tiver sido aceita pelo Acionista Cedente, tal
acordo seja por um preço, em moeda corrente, superior ao Preço Mínimo de Venda e em
termos e condições não mais favoráveis ao terceiro do que os constantes da Oferta),
qualquer Acionista Não Cedente, independentemente de ter submetido ou não uma Oferta,
terá o direito de aderir (tag along) à venda ao terceiro e, portanto, de solicitar que seja
incluída na venda ao terceiro uma parcela de suas Ações igual ao número de Ações
Ofertadas multiplicado por seu Percentual de Participação, excluído o Percentual de
Participação dos Acionistas que não estiverem vendendo quaisquer de suas Ações, pelo
mesmo preço por ação e nos mesmos termos e condições oferecidos pelo terceiro,
observado o quanto segue:
(a) Para os fins desta cláusula 9.3, assim que o Acionista Cedente chegar a um acordo com
o terceiro interessado, e em todo caso não mais tarde do que 15 (quinze) dias antes do
término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na letra (h) da cláusula 9.2, o
Acionista Cedente enviará aos Acionistas Não Cedentes notificação contendo (i) o
nome e qualificação do terceiro; (ii) o preço de compra, por Ação Ofertada, em moeda
corrente (desconsiderando-se qualquer pagamento que não em moeda corrente e, caso
qualquer Oferta tenha sido submetida e não aceita pelo Acionista Cedente, tal preço
devendo ser superior ao Preço Mínimo de Venda); (iii) compromisso irrevogável do
terceiro de adquirir todas a Ações Ofertadas do Acionista Cedente ou, conforme o caso,
do Acionista Cedente e dos Acionistas Não Cedentes que exercerem o seu direito de
adesão (tag along) nos termos desta cláusula 9.3, sendo o número total de Ações a
serem adquiridas pelo terceiro igual ao número de Ações Ofertadas; (iv) compromisso
irrevogável do terceiro de aderir e se tornar parte deste Acordo após adquirir quaisquer
Ações; e (v) cópia do respectivo contrato de compra e venda de ações.
(b) No prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação mencionada na letra
(a) acima, cada Acionista Não Cedente deverá, após notificar o Acionista Cedente (com
cópia para os demais Acionistas Não Cedentes), exercer seu direito de adesão previsto
nesta cláusula (a ausência de resposta em tal prazo de 10 (dez) dias será entendida
como recusa do Acionista Não Cedente em exercer seu direito de adesão).
(c) Na hipótese de nenhum Acionista Não Cedente exercer seu direito de adesão (tag
along), o Acionista Cedente deverá vender ao terceiro todas as Ações Ofertadas, desde
que pelo mesmo preço especificado na notificação mencionada na letra (a) acima. Na
hipótese de qualquer Acionista Não Cedente exercer seu direito de adesão, o Acionista
Cedente e todos Acionistas Não Cedentes que exercerem seus direitos de adesão
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deverão vender ao terceiro tal número de Ações por eles detidos igual ao número de
Ações Ofertadas multiplicado por seus respectivos Percentuais de Participação,
excluído o Percentual de Participação de todos os Acionistas que não estiverem
vendendo quaisquer Ações, pelo mesmo preço especificado na notificação mencionada
na letra (a) acima. Em ambos os casos, a venda das Ações será consumada no prazo de
180 (cento e oitenta) dias previsto na letra (h) da cláusula 9.2. Em hipótese alguma o
número de Ações vendidas ao terceiro excederá o número de Ações Ofertadas.
9.4

Transferências Autorizadas
As seguintes Transferências (“Transferências Autorizadas”) poderão ser realizadas sem
aplicação do direito de primeira oferta ou do direito de adesão (tag along) previstos nas
cláusulas 9.2 e 9.3, exceto conforme a seguir disposto:
(a) Transferência de Ações detidas por um Acionista a uma de suas Afiliadas, desde que (i)
referido Acionista notifique previamente os demais Acionistas da Transferência,
informando a eles da Transferência proposta e da Afiliada (incluindo cópia de seus
documentos de constituição, registro de propriedade e balanço patrimonial), (ii) no caso
de o Acionista cedente ter efetuado o investimento nas suas Ações ao amparo e de
acordo com a sistemática prevista na Resolução Bacen n.º 2.689, seja observado o
disposto na cláusula 9.5, e (iii) a Afiliada adira e se torne parte deste Acordo, conforme
previsto na cláusula 9.7.
(b) Venda de Ações detidas por um ou mais Acionistas no contexto de uma Oferta Pública
de Alienação, observado o disposto na Cláusula Décima, salvo no caso de vir a ser
aplicado o disposto na cláusula 6.7.2 e a Oferta Pública de Alienação não mais estiver
sujeita à aprovação pela supermaioria prevista na cláusula 6.7, hipótese em que, se a
Oferta Pública de Alienação vier a incluir uma quantidade de Ações que possa implicar
na perda do Controle da Companhia pelo Bloco de Controle (que, para os fins desta
letra (b), será entendido como a detenção, pelo Bloco de Controle, de, pelo menos, 50%
(cinqüenta por cento) mais uma ação do capital votante da Companhia), os Acionistas
do Bloco GP deverão, antes da realização de tal Oferta Pública de Alienação, observar
o procedimento previsto na cláusula 9.2 (mas sem aplicação do disposto na cláusula
9.3) e oferecer as Ações a serem ofertadas na Oferta Pública de Alienação aos
Acionistas do Bloco Gávea. Para os fins desta letra (b), caso uma Oferta venha a ser
feita de acordo com o disposto na cláusula 9.2 e não seja aceita, o Preço Mínimo de
Venda para as Ações de Acionista do Bloco GP cujo investimento nas suas Ações a
serem ofertadas na Oferta Pública tiver sido realizado ao amparo da Resolução Bacen
n.º 2.689 será igual ao valor da respectiva Oferta menos o valor de qualquer imposto de
renda retido na fonte incidente sobre eventual ganho de capital.
(c) Transferência por um Acionista de 1 (uma) Ação por ele detida para pessoa natural
indicada por tal Acionista para ser eleita como membro do conselho de administração,
devendo tal Ação ser automaticamente Transferida de volta ao Acionista cedente, ou a
novo membro do conselho de administração indicado por tal Acionista, no momento
em que o membro do conselho de administração deixar de ser um membro do conselho
de administração.
(d) Venda pelos Acionistas do Grupo GP e do Grupo Gávea, no recinto da BOVESPA, em
uma ou mais operações, a partir do 5º (quinto) aniversário da data do fechamento da
Aquisição, de uma quantidade de Ações por eles detidas igual a, no máximo, 11%
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(onze por cento) do total das suas respectivas Ações, consideradas (i) as posições
acionárias do Grupo Gávea e do Grupo GP na data do 5º (quinto) aniversário da data do
fechamento da Aquisição e (ii) todas as vendas de Ações realizadas ou passíveis de
serem realizadas a partir de tal data ao amparo da exceção prevista nesta letra (d), desde
que (1) antes de cada venda de Ações sob esta letra (d), o respectivo Acionista Cedente
observe o procedimento previsto na cláusula 9.2 (mas sem aplicação do disposto na
cláusula 9.3) e ofereça as Ações a serem vendidas aos respectivos Acionistas Não
Cedentes e (2) a venda da quantidade total de Ações passíveis de serem vendidas sob
esta letra (b) não implique na perda do Controle da Companhia pelo Bloco de Controle
(que, para os fins desta letra (d) será entendido como a detenção, pelo Bloco de
Controle, de, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) mais uma ação do capital votante
da Companhia). Caso a quantidade total de Ações passíveis de serem vendidas sob esta
letra (d) puder vir a implicar em tal perda de Controle, a quantidade de Ações passível
de ser vendida sob esta letra (d) ficará automaticamente reduzida para ambos os Grupo
GP e Grupo Gávea, proporcionalmente à quantidade necessária para que as Ações
remanescentes vinculadas a este Acordo após a venda de todas as Ações passíveis de
serem vendidas sob esta letra (d)) somem, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) mais
uma ação do capital votante da Companhia. Para os fins de qualquer venda de Ações
sob esta letra (d), aplicar-se-á mutatis mutantis o disposto na cláusula 10.3 e não se
exigirá que o adquirente das Ações se torne parte deste Acordo, conforme o disposto na
cláusula 9.7.
(e) Transferência de Ações pelo FIP Gávea ou pelo FIP GP para os seus respectivos
cotistas em caso de dissolução, liquidação, encerramento ou término do respectivo
fundo.
(f) Venda de Ações detidas por um Acionista do Grupo GP ou do Grupo Gavea que tenha
efetuado o investimento nas suas Ações ao amparo e de acordo com a sistemática
prevista na Resolução Bacen n.º 2.689 na hipótese prevista na letra (c) da cláusula
9.5.3.
9.5

Alteração e Conversão de Modalidade de Investimento

9.5.1

Os Acionistas reconhecem que um ou mais Acionistas poderão realizar o seu investimento
nas Ações, total ou parcialmente, ao amparo e de acordo com a sistemática prevista na
Resolução Bacen n.º 2.689, a qual requer que sejam adquiridas ou alienadas ações em bolsa
de valores ou mercado de balcão, salvo conforme previsto naquela resolução. A fim de dar
efeito ao disposto nesta Cláusula Nona (incluindo a obrigação de qualquer adquirente de
Ações de se tornar parte deste Acordo, conforme o disposto na cláusula 9.7), qualquer
Acionista cujo investimento seja feito de acordo com a Resolução Bacen n.º 2.689 somente
poderá Transferir as suas Ações (que não por uma das Transferências Autorizadas previstas
nas letras (b), (d) e (f) da cláusula 9.4) (a) caso obtenha a autorização prévia da CVM para a
alienação de tais Ações fora de bolsa de valores, conforme previsto no art. 8º da Resolução
Bacen n.º 2.689, ou (b) na falta ou impossibilidade, por qualquer motivo, de obtenção de tal
autorização prévia, após a prévia conversão do investimento correspondente às Ações a
serem Transferidas, da modalidade RDE-Portfolio para a modalidade RDE-IED (ou seja,
investimento estrangeiro direto ao amparo e de acordo com a sistemática prevista na Lei n.º
4.131/62); em ambos os casos das letras (a) e (b) acima, desde que observados todos os
procedimentos previstos nesta Cláusula Nona (especialmente o disposto nas cláusulas 9.2,
9.3 e 9.7).
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9.5.2

Para os fins da cláusula 9.5.1, o Acionista cujo investimento tenha sido feito de acordo com
a Resolução Bacen n.º 2.689 deverá envidar todos os seus esforços para, durante o
procedimento previsto na cláusula 9.2 (ou, se possível, antes de dar início à tal
procedimento), obter a autorização prévia da CVM referida na cláusula 9.5.1. Se (a) tal
autorização prévia não puder ou não for obtida, por qualquer motivo (que não a falta do
respectivo Acionista cedente solicitar tal autorização prévia), caso em que a Transferência
das Ações exigirá a prévia conversão do respectivo investimento da modalidade RDEPortfolio para a modalidade RDE-IED, conforme a cláusula 9.5.1, ou (b) não obstante a
obtenção da autorização prévia da CVM, houver incidência de imposto de renda retido na
fonte sobre eventual ganho de capital (“IRRF”) apurado na venda das Ações, o IRRF será
arcado, em partes iguais (50%/50%), entre, de um lado, os Acionistas do Bloco Gávea e, de
outro lado, os Acionistas do Bloco GP, ressalvado o disposto na cláusula 9.5.3.

9.5.3

A divisão do ônus do IRRF prevista na cláusula 9.5.2 não se aplicará (e o eventual ônus do
IRRF será de responsabilidade exclusiva do respectivo Acionista cedente) nos seguintes
casos: (a) Transferências de Ações a Afiliadas; (b) se o respectivo Acionista cedente deixar
de solicitar a autorização prévia da CVM referida na cláusula 9.5.1; ou (c) se, durante o
procedimento de primeira oferta previsto na cláusula 9.2, todos os Acionistas não cedentes
consentirem, por escrito, com a venda pelo Acionista cedente das respectivas Ações
Ofertadas (e não mais do que as Ações Ofertadas) com sua desvinvulação deste Acordo
(ressalvado que o Acionista cedente poderá, não obstante tal consentimento dos Acionistas
não cedentes e desde que arcando com o ônus do IRRF, exigir a manutenção da vinculação
das Ações Ofertadas a este Acordo).

9.6

Transferências Indiretas

9.6.1

O disposto nas cláusulas 9.2 e 9.3 será aplicável à uma Transferência indireta de Ações de
um Acionista que seja uma sociedade, nacional ou estrangeira, ou cujo Controlador, direto
ou indireto, seja uma sociedade, nacional ou estrangeira, assim entendidas (“Transferências
Indiretas”) quaisquer Transferências das ações ou quotas do capital de tal Acionista ou seu
Controlador, direto ou indireto, a terceiro (que não uma Afiliada) e que seja acompanhada
ou implique (na mesma operação ou por meio de operação relacionada, concomitante ou
subsequente) a Transferência ao terceiro (ou pessoa a ele relacionada) do Controle da
respectiva sociedade.

9.6.2

Os Acionistas reconhecem que as disposições desta cláusula 9.6 têm por finalidade atingir
Transferências indiretas das Ações que tenham o efeito de Transferir o investimento (equity
interest) nas Ações juntamente com o controle da gestão de tal investimento pelo Grupo GP
ou pelo Grupo Gávea, conforme o caso. A fim de evitar dúvidas, não serão consideradas
Transferências Indiretas quaisquer Transferências de ações ou quotas de um Acionista que
seja uma sociedade, nacional ou estrangeira, ou do Controlador, direto ou indireto, de tal
Acionista que seja uma sociedade, nacional ou estrangeira, se, em decorrência ou como
parte de tal Transferência, não ocorrer uma Transferência do investimento nas Ações e,
cumulativamete, do controle da gestão de tal investimento pelo Grupo GP ou pelo Grupo
Gávea, conforme o caso.

9.7

Condições para Transferência de Ações e Direitos de Subscrição
Qualquer Transferência de Ações (ou, se aprovada pelo Bloco GP e pelo Bloco Gávea, de
direitos de subscrição) somente poderá ser realizada se: (a) o terceiro adquirente aderir e se
tornar parte do presente Acordo, mediante celebração de termo aditivo ao presente,
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assumindo todas as obrigações e responsabilidades (incluindo quaisquer compromissos ou
garantias concedidas em função do Financiamento) e direitos do Acionista cedente (sendo
que, no caso de Transferência não ter compreendido todas as Ações do Acionista cedente, o
exercício de tais direitos será conjunto); e (b) qualquer aprovação ou consentimento
necessário à Transferência, seja decorrente de lei ou contrato (incluindo quaisquer contratos
relativos ao Financiamento) tiver sido devidamente obtido. Os Acionistas e a Companhia
deverão cooperar e tomar todas as medidas necessárias para obterem tais aprovações e
consentimentos assim que seja possível. Na hipótese de venda de Ações Ofertadas, desde
que tal venda tenha sido contratada em bases definitivas e tais aprovações e consentimentos
tenham sido solicitados dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na letra (g) da
cláusula 9.2, extensão razoável será concedida para a consumação da venda de tais Ações
Ofertadas a fim de permitir sejam obtidas tais aprovações e consentimentos necessários. O
disposto na letra (a) desta cláusula 9.7 não se aplicará às Transferências Autorizadas
previstas nas letras (b) (no caso de venda em Oferta Pública de Alienação), (c), (d), (e) e (f)
da cláusula 9.4.
9.8

Direito de Preferência na Subscrição de Novas Ações e Outros Valores Mobiliários
Os Acionistas terão direito de preferência para subscreverem quaisquer ações ou outros
valores mobiliários de emissão da Companhia, proporcionalmente aos seus respectivos
percentuais de participação no capital da Companhia, salvo em caso de emissão primária de
ações ordinárias no contexto de uma Oferta Pública de Alienação.

9.9

Nulidade de Transferências não Autorizadas
Qualquer Transferência de Ações ou direitos de subscrição, ou tentativa de Transferência
de Ações ou Direitos de Subscrição, direta ou indireta, em violação às disposições deste
Acordo será nula e ineficaz, não será reconhecida ou produzirá efeitos perante os Acionistas
ou a Companhia e será tida como um inadimplemento a este Acordo, sujeitando o
inadimplente às penalidades aplicáveis.

10.

OFERTAS PÚBLICAS DE ALIENAÇÃO

10.1

Oferta Pública de Alienação Inicial
Os Acionistas envidarão esforços para fazer com que a Companhia adira a segmento
especial da BOVESPA e registre e realize uma Oferta Pública de Alienação inicial (“IPO”).

10.2

Disposições Aplicáveis a Ofertas Públicas de Alienação
No caso de o IPO ou qualquer Oferta Pública de Alienação subsequente que vier a ser
aprovada pelos Acionistas, nos termos deste Acordo, incluir oferta secundária, deverá ser
assegurado a todos os Acionistas que desejarem vender as suas Ações o direito de fazê-lo.
Cada Acionista que desejar vender as suas Ações terá o direito de vender um número de
Ações igual ao número total de Ações a serem oferecidas na oferta secundária multiplicado
por seu respectivo Percentual de Participação, excluído o Percentual de Participação dos
Acionistas que não desejarem aderir à oferta, devendo os Acionistas notificar a Companhia
e os demais Acionistas de sua intenção de aderir à Oferta Pública de Alienação. A Oferta
Pública de Alienação contemplará a utilização do mecanismo de “Depositary Receipts”
(DRs).
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10.3

Desvinculação de Ações a Serem Vendidas em Oferta Pública de Alienação
Para fins de implementação de qualquer outra Oferta Pública de Alienação em que haja
oferta secundária, as Ações a serem vendidas na Oferta Pública de Alienação serão
liberadas deste Acordo imediatamente antes da consumação da Oferta Pública de
Alienação. As Ações que forem alienadas no contexto da Oferta Pública de Alienação não
mais serão consideradas “Ações” para os fins deste Acordo. Caso a Oferta Pública de
Alienação não seja consumada, ou caso consumada, permaneça um saldo de Ações não
alienadas em tal Oferta Pública de Alienação e que tenham sido desvinculadas deste
Acordo para o fim de serem vendidas em tal Oferta Pública de Alienação, tais Ações, ou o
saldo não vendido, ficarão, automaticamente, novamente sujeitas a este Acordo.

11.

RESTRUTURAÇÃO

11.1

OPA Obrigatória
Os Acionistas promoverão a OPA Obrigatória, após a conclusão da Aquisição, em
conformidade com a legislação vigente.

11.2

Reestruturação da Companhia

11.2.1 Os Acionistas reconhecem que têm a intenção de, após a consumação da Aquisição,
conduzir estudos visando uma reestruturação envolvendo a Companhia e a Magnesita, que
dependerá da evolução das condições gerais do mercado financeiro e de capitais e da
conclusão dos referidos estudos a esse respeito.
11.2.2 Independentemente do disposto na cláusula 11.2.1, tão logo praticamente possível após a
consumação da Aquisição, os Acionistas farão com que a Companhia incorpore a Partimag.
Enquanto a Partimag não for incorporada na Companhia, os Acionistas farão com que a
Partimag adote o mesmo estatuto social, tenha a mesma administração (devendo ser eleitos
para o seu conselho de administração os mesmos conselheiros eleitos para o conselho de
administração da Companhia) e siga a mesma governança da Companhia. Aplicar-se-ão à
Partimag as disposições do presente aplicáveis à Companhia, inclusive o disposto na
cláusula 5.7.1. Além disso, todas as matérias sujeitas à supermaioria ou quorum qualificado
de aprovação previstas neste Acordo, incluindo a cláusula 6.7, e aplicáveis à Companhia
serão igualmente aplicáveis à Partimag.
11.2.3 Caso, em decorrência de reestruturação, a Magnesita vier a ser incorporada pela
Companhia, ou vice-versa, os Acionistas celebrarão um aditamento e consolidação deste
Acordo, de forma a refletir a implementação da incorporação, permanecendo este Acordo
em pleno vigor e efeito até que tal instrumento seja assinado por todos os Acionistas e
intervenientes e anuentes, incluindo a companhia remanescente, e registrado no respectivo
livro de registro de ações. Enquanto não tiver sido registrado tal novo acordo de acionistas,
caso a companhia remanescente seja a Magnesita, as referências no presente a
“Companhia” e “Ações” passarão automaticamente a significar “Magnesita” e as ações de
emissão da Magnesita detidas pelos Acionistas, respectivamente.
12.

ÔNUS
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12.1

Restrições à Constituição de Ônus
Durante a vigência deste Acordo, nenhum Acionista poderá criar, tentar criar ou permitir a
criação de quaisquer Ônus sobre as Ações ou direitos de subscrição, salvo se aprovado, por
escrito, por todos os Acionistas ou conforme expressamente autorizado na cláusula 12.2.

12.2

Ônus Permitidos
As restrições à constituição de Ônus previstas na cláusula 12.1 não se aplicam aos Ônus
sobre as Ações criado para garantir o Financiamento (“Ônus do Financiamento”). Para os
fins e efeitos do presente, inclusive a cláusula 12.3, os Ônus do Financiamento incluirão a
eventual outorga aos credores do Financiamento, ou agentes ou cessionários, de opção de
compra das Ações do FIP Gávea (“Opção de Compra”).

12.3

Execução de Ônus em Garantia do Financiamento
Independentemente do número de Ações que qualquer Acionista sujeitar aos Ônus do
Financiamento, a intenção dos Acionistas é que cada um deverá garantir à Companhia as
suas obrigações sob o Financiamento na proporção de seus respectivos Percentuais de
Participação. Na hipótese de os credores do Financiamento executarem, por qualquer meio
(inclusive exercício da Opção de Compra), os Ônus do Financiamento com relação às
Ações de somente um ou mais Acionistas ou sem observar os Percentuais de Participação
de todos os Acionistas, os Acionistas, conforme o caso, deverão, dentro de 5 (cinco) dias
contados do registro da Transferência das Ações resultante da execução dos Ônus do
Financiamento, Transferir entre eles, sem custo para os outros Acionistas, o número de
Ações necessário para restabelecer os Percentuais de Participação dos Acionistas anteriores
à execução dos Ônus do Financiamento, como se o Ônus do Financiamento tivesse sido
executado com relação às Ações de todos os Acionistas e em estrita observância de seus
respectivos Percentuais de Participação. Qualquer adquirente de Ações em decorrência da
execução de qualquer Ônus do Financiamento não se tornará parte deste Acordo.

12.4

Nulidade de Ônus Não Autorizados
A criação ou tentativa de criação de qualquer Ônus em violação às disposições deste
Acordo será nula, não será reconhecida ou produzirá efeitos perante os Acionistas e a
Companhia e será considerada inadimplemento a este Acordo, sujeitando o inadimplente às
penalidades aplicáveis.

13.

OUTRAS OBRIGAÇÕES

13.1

Direito a Informação
Os Acionistas terão acesso às informações da Companhia, da Magnesita e das Subsidiárias,
desde que tal acesso observe as disposições que regem o mercado de capitais relativamente
à divulgação e uso de informações relevantes. Os Acionistas deverão assegurar que os
Representantes forneçam aos Acionistas, o mais rapidamente possível, cópia de todas e
quaisquer notificações ou avisos de quaisquer Reuniões, bem como de todas e quaisquer
atas das Reuniões, assim que assinadas ou disponibilizadas.

13.2

Exclusividade
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Nenhum Acionista, por si ou qualquer Afiliada, poderá deter qualquer participação na
Magnesita e nas Subsidiárias que não seja por meio da Companhia. Nenhum Acionista
adquirirá de terceiros ou na BOVESPA ações de emissão da Companhia, diretamente por
meio de uma Afiliada, ou permitirá que uma Afiliada adquira de terceiros ou na BOVESPA
ações de emissão da Companhia, (a) sem a prévia aprovação dos demais Acionistas e, no
caso de aquisição por uma Afiliada, (b) sem que tal Afiliada se torne parte deste Acordo,
conforme o disposto na cláusula 9.7.
13.3

Outros Acordos de Acionistas
Ressalvado qualquer acordo ou contrato aprovado, por escrito, pelo Grupo GP e pelo Grupo
Gávea, os Acionistas, por si e por suas respectivas Afiliadas, declaram e garantem que não
celebraram e, neste ato, se obrigam a não celebrar, sem o prévio consentimento, por escrito,
dos demais Acionistas, qualquer outro acordo ou contrato que tenha por objeto regular a
Transferência de Ações ou a criação de quaisquer Ônus sobre as Ações ou outros valores
mobiliários de emissão da Companhia, da Magnesita ou das Subsidiárias, ou o exercício do
direito de voto e do poder de controle e a condução dos negócios e atividades da
Companhia, da Magnesita e das Subsidiárias.

14.

PRAZO; RESCISÃO

14.1

Prazo
Este Acordo permanecerá em vigor pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da
presente data, salvo se anteriormente resilido, por escrito, de comum acordo, por todos os
Acionistas.

14.2

Término
Este Acordo ficará terminado em relação a qualquer Acionista que deixar, com observância
dos termos deste Acordo, de ser um acionista da Companhia.

14.3

Inadimplemento
Será considerado inadimplente o Acionista que:
(a) for considerado como tal nos termos das cláusulas aplicáveis do presente,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial;
(b) deixar de cumprir qualquer das suas outras obrigações decorrentes deste Acordo (ainda
que a cláusula ou dispositivo infringido não o defina como inadimplente) e não sanar
referido descumprimento no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento de
notificação por escrito de qualquer dos demais Acionistas exigindo tal saneamento; ou
(c) requerer recuperação judicial ou extrajudicial, tiver sua falência declarada ou entrar em
dissolução ou liquidação.

14.4

Conseqüências do Inadimplemento
Ao se tornar um Acionista Inadimplente, (a) o Acionista Inadimplente perderá todos os seus
direitos decorrentes deste Acordo, permanecendo, no entanto, sujeito a todas as suas
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obrigações assumidas pelo presente, enquanto permanecer sendo um acionista da
Companhia; e (b) os demais Acionistas terão o direito de obter a execução específica das
obrigações inadimplidas e/ou exigir indenização por todas as perdas e danos que incorrem
em decorrência do inadimplemento do Acionista inadimplente.
14.5

Efeitos do Término
O término deste Acordo em relação a qualquer Acionista não afetará qualquer obrigação de
tal Acionista incorrida antes ou como resultado do término do presente ou que, de acordo
com as disposições aplicáveis, devam continuar a se aplicar após o término deste Acordo.

15.

DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1

Arquivamento do Acordo
Em conformidade com as disposições do art. 118 da LSA, os Acionistas farão com que este
Acordo seja arquivado na sede da Companhia e averbado no livro de registro de ações
nominativas da Companhia.

15.2

Certificados de Ações
Caso sejam emitidos certificados de ações, tais certificados deverão conter declaração da
existência deste Acordo e a sujeição das ações representadas pelos certificados às
disposições do presente.

15.3

Interveniência; Arquivamento na Partimag, Magnesita e Subsidiárias; Compromissos

15.3.1 A Companhia assina o presente Acordo para dele tomar ciência e para assumir o
compromisso de cumprir o disposto no presente. A Companhia obriga-se a arquivar este
Acordo e registrá-lo em seus livros, em conformidade com a cláusula 15.1 e a legislação
aplicável.
15.3.2 Os Acionistas e a Companhia farão com que a Partimag e a Magnesita, imediatamente após
a consumação da Aquisição, tomem ciência deste Acordo, arquivem-no em suas respectivas
sedes e averbem-no no livro de registro de ações da Partimag e da Magnesita, à margem do
registro das ações de sua emissão pertencentes à Companhia ou à Partimag, conforme o
caso, bem como assumam, por escrito, o compromisso de cumpri-lo. A Companhia
entregará aos Acionistas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da eleição da nova
administração da Magnesita após a consumação da Aquisição, declaração da Partimag e da
Magnesita atestando o cumprimento do disposto acima e confirmando o seu compromisso
de cumprir este Acordo.
15.3.3 Os Acionistas, a Companhia e a Magnesita farão com que cada Subsidiária tome ciência
deste Acordo, arquive-o em sua sede e assuma o compromisso de cumpri-lo, no que couber.
Com relação às Subsidiárias existentes nesta data, a Companhia e a Magnesita obterão e
entregarão aos Acionistas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da da consumação da
Aquisição, declaração de cada Subsidiária de que tomou ciência deste Acordo e arquivou-o
em sua sede e confirmando o compromisso de cumpri-lo, no que couber.
15.4

Execução Específica
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Cada Acionista terá o direito de requerer a execução específica das obrigações dos demais
Acionistas, conforme as disposições do art. 118 da LSA e demais disposições aplicáveis,
incluindo os artigos 461, 632, 639 e seguintes do Código de Processo Civil.
15.5

Sucessores
Este Acordo é irrevogável e irretratável e obriga os Acionistas e seus sucessores a qualquer
título. No caso de qualquer Transferência de Ações, ou direitos de subscrição, a Companhia
não registrará ou permitirá o registro da Transferência caso não haja evidência suficiente de
que (a) o Acionista cedente cumpriu todas as disposições aplicáveis deste Acordo, e (b) o
novo acionista, conforme exigido nos termos deste Acordo, aderiu e se tornou parte deste
Acordo.

15.6

Novação
O falta ou atraso no exercício de qualquer direito de qualquer Acionista não implicará em
renúncia ou novação, nem afetará o subsequente exercício de tal direito.

15.7

Lei Aplicável
Este Acordo será regido, interpretado e executado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil.

15.8

Arbitragem
Os Acionistas, desde já, assumem o compromisso de submeter à arbitragem, de forma
definitiva, toda e qualquer divergência ou disputa relacionada ao presente Acordo de
Acionistas, inclusive quanto à sua interpretação, execução, inadimplemento, rescisão ou
nulidade, que deverá ser conduzida na Câmara de Arbitragem do Mercado (“Câmara”), de
acordo com os termos do regulamento da Câmara, com a estrita observância à legislação
vigente, em especial a Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, valendo, outrossim, a
presente como cláusula compromissória, nos termos do art. 4.º da Lei n.º 9.307/96. Os
Acionistas obrigam-se, para tanto, a firmar o respectivo termo de arbitragem e a acatar a
sentença arbitral que vier a ser proferida com relação à divergência ou disputa.
*

*

*

E, ESTANDO ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, firmam o presente instrumento em 7 (sete)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 30 de agosto de 2007.
ALUMINA HOLDING LLC
Por: __________________________
Nome: Eduardo Alcalay
Cargo: Procurador

Por: _________________________
Nome: Thiago Emanuel Rodrigues
Cargo: Procurador

(as assinaturas continuam na próxima página)
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(Continuação da página de assinaturas do Acordo de Acionistas da RPAR Holdings S.A., celebrado entre
Alumina LLC., GPCP4 – Fundo de Investimento em Participações, GIF II Fundo de Investimento em
Participações, GIF Mining Holdings, LLC e RPAR Holdings S.A., em 30 de agosto de 2007.)

GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, por seu administrador GP
INVESTIMENTOS S.A

Por: __________________________
Nome: Eduardo Alcalay
Cargo: Procurador

Por: _________________________
Nome: Thiago Emanuel Rodrigues
Cargo: Procurador

GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, por seu gestor, GIF GESTÃO
DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por: ________________________________
Nome: Piero Paolo Picchioni Minardi
Cargo: Procurador
GIF MINING HOLDINGS, L.L.C., por seu Manager, GIF GESTÃO DE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por: ___________________________
Nome: Piero Paolo Picchioni Minardi
Cargo: Procurador
RPAR HOLDING S.A.
Por: __________________________
Nome: Eduardo Alcalay
Cargo: Diretor

Por: _________________________
Nome: Thiago Emanuel Rodrigues
Cargo: Procurador

Testemunhas:

1. _______________________
Nome: ___________________
CPF/MF: _________________

2. _______________________
Nome: ___________________
CPF/MF: _________________
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