ACORDO DE ACIONISTAS
da
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.

CELEBRADO ENTRE

ALUMINA HOLDINGS, LLC,

GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES,

MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES,

GIF – II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

E
MUKDEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
E,
NA QUALIDADE DE INTERVENIENTE ANUENTE,

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.

5 de novembro de 2008
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SEGUNDO ADITAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO
ACORDO DE ACIONISTAS
da
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 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, nos termos da Instrução nº 391 da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, inscrito no CNPJ sob o nº 08.954.286/0001-56
(“FIP GP”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro
Faria Lima, nº 3900, 7º andar, 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, nº 3900, 7º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 07.755.775/000116 (“GP”);

III.

MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento
em participações constituído de acordo com as leis do Brasil, nos termos da Instrução nº
391 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 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 nº 09.253.202/0001-10 (“FIPMAG”), neste ato representado por seu
gestor, BRZ INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada com sede na Rua Leopoldo
Couto Magalhães Jr., nº 758, sala 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 02.888.152/0001-06 (“BRZ”);

IV.

GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento
em participações constituído de acordo com as leis do Brasil, nos termos da Instrução nº
391 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 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 nº 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, nº 190, 7º andar, sala 701, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.052.758/0001-85
(“GIF”); e

V.

MUKDEN PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada constituída e existente de
acordo com as leis do Brasil, com sede na Rua Boa Vista, nº 254, 16º andar, sala 1607, na
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 09.244.854/0001-98 (“Rhône”),
neste ato representada de acordo com seu contrato social;

Alumina, FIP GP, FIPMAG, FIP Gávea e Rhône serão doravante denominados, individualmente,
como “Acionista” e, em conjunto, como “Acionistas”, e
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como Interveniente Anuente,
VI.

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A., companhia aberta, com sede na Praça Louis Ensch,
nº 240, Cidade Industrial, na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.684.547/0001-65 (“Companhia”), neste ato representada por seus
diretores abaixo assinados.

CONSIDERANDO QUE:
A.

A Companhia é uma companhia aberta cujo objeto social é a mineração, produção e venda
de materiais refratários e, através de suas Subsidiárias, a prestação de serviços correlatos.

B.

As ações da Companhia são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo S.A.
(“BOVESPA”) e a Companhia é listada no segmento do Novo Mercado da BOVESPA
(“Novo Mercado”).

C.

Os Acionistas (exceto Rhône) são fundos de investimento geridos pelo Grupo GP ou 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, conforme for o caso.

D.

Os Acionistas (exceto Rhône) celebraram um acordo de acionistas no dia 30 de agosto de
2007, aditado no dia 24 de janeiro de 2008 (o referido acordo de acionistas, aditado pelo
mencionado primeiro aditamento, o “Acordo de Acionistas Original”).

E.

A GIF Mining Holdings, LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do
Estado de Delaware, com escritório registrado em 3500 S. Dupont Highway, na cidade de
Dover, Estado de Delaware, DE 19901, Estados Unidos da América (“GIF Holdings”),
signatária do Acordo de Acionistas Original, transferiu a totalidade de sua participação à
GIF, que por sua vez tornou-se sua sucessora em todos os direitos e obrigações, nos termos
dos itens 9.4(a) e 9.7 do Acordo de Acionistas Original.

F.

Na presente data, Rhône tornou-se acionista da Companhia.

G.

Os Acionistas desejam estabelecer os termos e condições que regularão, dentre outras
matérias, os seus respectivos direitos e obrigações na qualidade de acionistas da
Companhia, a compra e venda de ações, o exercício de direitos de voto e do poder de
controle e a condução dos Negócios da Companhia e, conseqüentemente, desejam celebrar
o presente instrumento com o fim de aditar e consolidar o Acordo de Acionistas Original.

ASSIM SENDO, têm entre si justo e contratado, nos termos do artigo 118 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“LSA”), celebrar o presente Segundo Aditamento e Consolidação do 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 termos utilizados neste Acordo terão os
seguintes significados:
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“Acionista” significa qualquer pessoa que detenha Ações e que seja signatária deste Acordo.
“Acionista Cedente” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.3.
“Acionista Inadimplente” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 14.3.
“Acionista Não Cedente” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.3.
“Acionistas Vendedores” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.6(a).
“Ações” significa todas e quaisquer ações e valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis
por, ações de emissão da Companhia detidas pelos Acionistas nesta data (exceto por 3.904.215
ações detidas pela Rhône nesta data as quais estão sujeitas a acordos de lock up separados, nos
termos acordados entre o Grupo GP, o Grupo Gávea e o Grupo Rhone). Quaisquer ações ou valores
mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por, ações de emissão da Companhia adquiridas após a
presente data, salvo se resultantes de distribuição de bonificações, desdobramentos, grupamentos,
conversões ou operações similares, não estão incluídas na definição de “Ações” e não estarão
vinculadas a este Acordo.
“Ações Ofertadas” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.3.
“Ações Remanescentes” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.3.
“Acordo” terá o significado que lhe é atribuído no preâmbulo deste Acordo.
“Acordo de Acionistas Krosaki” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.3.2.
“Acordo de Acionistas Original” terá o significado que lhe é atribuído no preâmbulo deste Acordo.
“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, qualquer fundo de investimento (incluindo fundos de investimento em
participações), ou sociedade (nacional ou estrangeira), que detenha, direta ou indiretamente, as
Ações e que seja Controlada (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) ou (iii) pela
Rhône ou qualquer de suas Afiliadas (no caso do Grupo Rhône), será considerado “Afiliada” de um
Acionista do Grupo GP, do Grupo Gávea ou do Grupo Rhône, conforme for o caso.
“Autoridade Governamental” significa qualquer agência, repartição, comissão, departamento,
funcionário público, subdivisão política, tribunal, juízo, tribunal de arbitragem ou outra autoridade
de qualquer governo, seja federal, nacional, provincial, municipal, estadual ou local, nacional ou
estrangeira.
“Aviso de Liberação” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.6.1 (a).
“Bloco” significa qualquer um dos seguintes blocos: Bloco GP, Bloco Rhône ou Bloco Gávea.
“Bloco de Controle” significa o bloco de ações emitidas pela Companhia e sujeitas a este Acordo,
representadas pelas Ações detidas pelo Bloco GP, Bloco Rhône e/ou Bloco Gávea.
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“Bloco Elegível” significa qualquer Bloco que continuar detendo o Percentual Mínimo Exigido de
Participação.
“Bloco Gávea” significa as Ações detidas (i) pelo Grupo Gávea e (ii) por qualquer Terceiro
Acionista do Grupo Gávea.
“Bloco GP” significa as Ações detidas (i) pelo Grupo GP e (ii) por qualquer Terceiro Acionista do
Grupo GP.
“Bloco Rhône” significa as Ações detidas (i) pelo Grupo Rhône e (ii) por qualquer Terceiro
Acionista do Grupo Rhône.
“Bolsa de Valores Aceitável” significa a BOVESPA ou qualquer outra bolsa de valores aprovada
pelos Acionistas no momento da aprovação de uma Oferta Pública, nos termos deste Acordo.
“BOVESPA” terá o significado que lhe é atribuído no preâmbulo deste Acordo.
“Câmara” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 15.8.
“Cedente Tag Along” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.4.
“CFC” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.5(a).
“Código” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.5(a).
“Conselheiro Independente” terá o significado estabelecido no regulamento do Novo Mercado,
conforme tal regulamento seja alterado de tempos em tempos.
“Controle” significa, relativamente a qualquer Pessoa, o poder, direto ou indireto, 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, de fato ou de direito, seja por meio da
titularidade de quotas, ações, ou outros valores mobiliários de emissão de tal Pessoa, de acordo de
acionistas ou qualquer outro modo. Termos derivados de Controle, tais como “Controlador”,
“Controlada”, etc., terão significado similar ao de Controle. Para os fins e efeitos deste Acordo, o
Grupo GP, o Grupo Gávea e o Grupo Rhône serão considerados Controladores de um Acionista
quando:
(a)

caso tal Acionista seja um fundo de investimento (incluindo um fundo de investimento em
participações), se tal fundo de investimento for gerido de forma independente (assim
entendido o poder e direito de decidir livremente, a qualquer tempo, sem necessidade de
aprovação de qualquer terceiro, sobre a aquisição, alienação e administração dos
investimentos que compõem a carteira ou portfolio do fundo) (i) pela GIF ou qualquer de
suas Afiliadas (no caso do Grupo Gávea); (ii) pela GP Investments ou qualquer de suas
Afiliadas (no caso do Grupo GP); ou (iii) pela Rhône ou qualquer de suas Afiliadas (no
caso do Grupo Rhône), ou

(b)

caso tal Acionista seja uma sociedade, nacional ou estrangeira, se tal sociedade for
Controlada, direta ou indiretamente, (i) pela GIF ou qualquer de suas Afiliadas (no caso do
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Grupo Gávea); (ii) pela GP Investments ou qualquer de suas Afiliadas (no caso do Grupo
GP); ou (iii) pela Rhône ou qualquer de suas Afiliadas (no caso do Grupo Rhône).
“Convocação” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.4.1.
“CVM” significa a Comissão de Valores Mobiliários.
“Dia Útil” significa qualquer dia exceto sábados, domingos e qualquer feriado oficial ou qualquer
dia em que as instituições bancárias na cidade de Nova York, Estado de Nova York, Estados Unidos
da América ou na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil ou na cidade de Londres,
Inglaterra estão, em geral, autorizados ou obrigados a fechar por lei ou por qualquer Autoridade
Governamental.
“GP Investments” significa GP Investments, Ltd., sociedade constituída e existente de acordo com
as leis de Bermudas, com escritório registrado em Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM
11, Bermudas.
“Grupo Gávea” significa, em conjunto, o FIP Gávea 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, o FIP GP e o FIPMAG e qualquer de suas Afiliadas
para a qual vierem a Transferir suas Ações, observados os termos deste Acordo.
“Grupo Rhône” significa a Rhône e qualquer de suas Afiliadas, para a qual vierem a Transferir suas
Ações, observados os termos deste Acordo.
“LSA” terá o significado que lhe é atribuído no preâmbulo deste Acordo.
“Maior Bloco Elegível” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.2(a)
“Negócio Concorrente” significa uma Pessoa que obtenha (x) 20% ou mais de sua receita ou (y)
€150 milhões ou mais de sua receita, em qualquer das hipóteses (x) e (y), em vendas a não
Afiliadas, de refratários que tenham os mesmos usos finais que os refratários comercializados ou
vendidos pela Companhia ou suas Afiliadas, à época.
“Negócios” significa as atividades de mineração, produção e/ou venda de materiais refratários e/ou
a prestação de serviços correlatos.
“Notificação de Oferta” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.3(a).
“Novo Mercado” terá o significado que lhe é atribuído no preâmbulo deste Acordo.
“Oferta” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.3(c).
“Oferta Pública” significa qualquer oferta pública de ações emitidas pela Companhia.
“Ofertas Secundárias da Rhône” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.2.
“Ônus” significa, relativamente a qualquer ativo, quaisquer ônus ou gravames, incluindo direitos
reais de garantia (penhor, hipoteca ou anticrese), alienação fiduciária, usufruto, foro, pensão,
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penhoras, arrestos, liminares ou antecipações de tutela, privilégios ou encargos de terceiros e,
também, relativamente a 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 ou quaisquer outros direitos de terceiros, incluindo quaisquer
promessas.
“Percentual de Participação” significa, com relação a qualquer Acionista, a razão entre o número
total de Ações detido por um determinado Acionista, a qualquer momento, e o número total de
Ações detido por todos os Acionistas no mesmo momento.
“Percentual de Participação Inicial” significa o Percentual de Participação de um Acionista na
presente data, expresso na forma de um percentual de Ações, conforme indicado na Cláusula 3.1.
“Percentual Mínimo Exigido de Participação” significa, relativamente a qualquer Bloco, 7,66% das
Ações.
“Período de Lock-Up” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.1.
“Período de Não Concorrência” significa, relativamente a qualquer Acionista, o período a partir da
presente data até a última das seguintes datas (i) a data em que o Percentual de Participação de um
determinado Acionista for inferior ao Percentual Mínimo Exigido de Participação; ou (ii) a data em
que o referido Acionista não mais possuir Representante, nos termos deste Acordo.
“Pessoa” significa qualquer pessoa, física ou jurídica, sociedade, sociedade sem personalidade
jurídica, consórcio, joint venture, associação, trust, investment fund ou fundo de investimento,
incluindo qualquer partnership, e seus respectivos sucessores a qualquer título, e, ainda, qualquer
governo ou autoridade governamental, judicial, legislativa ou executiva ou qualquer outra
autoridade, ou organização internacional ou multilateral.
“Pessoa Indenizada” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 11.
“PFIC” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.5(b).
“Plano de Negócios e Orçamento Anual” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.1.
“Prazo de Venda” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.3(g).
“Preço Mínimo de Venda” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.3(g).
“Primeira Oferta Pública Secundária” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.1.
“Representante” significa, com relação a um determinado Acionista, à Companhia e às Subsidiárias,
qualquer pessoa física que tal Acionista, a Companhia ou as Subsidiárias, direta ou indiretamente,
eleger, ou indicar para ser eleito, para cargo de administração (assim entendido que “cargo de
administração” deverá incluir, sem limitação, o cargo de membro do Conselho de Administração,
diretor, membro de Conselho Fiscal e membro de qualquer outro comitê ou conselho estatutário).
“Reunião” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.1.
“Reunião Prévia” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.3.
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“Segunda Oferta Pública Secundária” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.2.
“Subsidiária” significa qualquer pessoa jurídica que a Companhia Controle, direta ou indiretamente,
ou na qual a Companhia 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 um determinado terceiro (assim entendido qualquer Pessoa que não
uma Afiliada do Grupo GP, do Grupo Gávea ou do Grupo Rhône) que, após a presente data e
observados os termos deste Acordo, vier a adquirir Ações detidas pelo Grupo GP, pelo Grupo
Gávea ou pelo Grupo Rhône, conforme o caso, e for obrigado a se tornar um “Acionista” e,
portanto, parte deste Acordo. As Ações detidas por um “Terceiro Acionista” deverão integrar (i) o
Bloco GP, no caso das Ações terem sido vendidas ao Terceiro Acionista pelo Grupo GP, (ii) do
Bloco Gávea, no caso das Ações terem sido vendidas ao Terceiro Acionista pelo Grupo Gávea, ou
(iii) do Bloco Rhône, no caso das Ações terem sido vendidas ao Terceiro Acionista pelo Grupo
Rhône; observado, entretanto, que na hipótese de quaisquer tais Ações serem adquiridas pelo Grupo
GP, pelo Grupo Gávea ou pelo Grupo Rhône, ou qualquer uma de suas respectivas Afiliadas, tais
Ações não deverão integrar o Bloco que vender tais Ações, mas sim do Bloco que adquirir tais
Ações.
“Transferência” significa qualquer forma de alienação ou disposição, direta ou indireta, inclusive
por meio de venda, transferência, permuta, doação, cessão, contribuição ou conferência para o
capital de qualquer Pessoa e qualquer outra transferência, inclusive transferência resultante de
fusão, incorporação, cisão ou outra forma de reestruturação ou reorganização societária ou da
excussão ou exercício de qualquer Ônus. Termos derivados de Transferência, tais como
“Transferindo” e “Transferido” terão significado derivado do de Transferência.
“Transferências Autorizadas” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.5.
“Transferência Indireta” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.6.1.
“Voto em Bloco” terá o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.2.
2.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.

Aplicação do Acordo

2.1.1. Este Acordo se aplica aos Acionistas, à Companhia e às Subsidiárias, vinculando e
obrigando cada um deles e seus respectivos sucessores. Este Acordo e suas disposições também
serão aplicáveis e vincularão os Representantes. O exercício de qualquer direito relativo às Ações e
à participação detida, direta ou indiretamente, pela Companhia nas Subsidiárias estará sujeito a este
Acordo.
2.2.

Direitos Conjuntos; Voto do Bloco GP

2.2.1. Para todos os fins e efeitos deste Acordo, cada um do Bloco GP, Bloco Gávea e Bloco
Rhône serão considerados como um único Acionista e exercerão conjuntamente todos os direitos
que lhes couberem em razão deste Acordo.
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2.2.2. O direito de voto relativo às Ações detidas por FIPMAG, com o fim de determinar o voto
do Bloco GP (seja para Reuniões Prévias, assembléias gerais de acionistas ou qualquer outra
deliberação envolvendo FIPMAG), deverá ser exercido de forma a acompanhar o voto da maioria
das Ações do Bloco GP. Conforme disposto na Cláusula 3.3 abaixo, a maioria das Ações do Bloco
GP são e deverão permanecer detidas pela Alumina.
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, nas Subsidiárias, de acordo com
os seguintes princípios gerais:
(a)

As decisões dos Acionistas serão tomadas de acordo com o interesse da Companhia e das
Subsidiárias, 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 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 e as Subsidiárias e os seus respectivos
Representantes exerçam os seus direitos de voto, na Companhia 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 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 objetivo social o desenvolvimento dos Negócios, diretamente ou
através de suas Subsidiárias.

2.4.

Estatuto Social

2.4.1. Na data da assinatura deste Acordo, o Estatuto Social da Companhia é aquele aprovado na
assembléia geral extraordinária da Companhia realizada em 5 de novembro de 2008.
2.4.2. Qualquer alteração ao Estatuto Social da Companhia somente será aprovada se feita com
observância às disposições deste Acordo. Os Acionistas não reconhecerão, e tomarão todas as
medidas necessárias para corrigir, qualquer alteração ao Estatuto Social da Companhia que esteja
em desacordo com as disposições deste Acordo.
2.5.

Subsidiárias

2.5.1. Salvo se diversamente acordado entre todos os Acionistas, qualquer nova Subsidiária será
constituída 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.
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2.5.2. As Subsidiárias serão constituídas, adquiridas (inclusive por meio de aumento de
participação) e mantidas para o fim exclusivo de permitir à Companhia atingir os seus objetivos
sociais.
3.

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

3.1.

Capitalização

Na presente data, o capital social da Companhia está totalmente integralizado, dividido em
213.873.448 ações ordinárias escriturais, todas nominativas e sem valor nominal. As Ações estão
distribuídas entre os Acionistas da seguinte forma:
Bloco

Acionista

GP
GP
GP
Gávea
Rhône

3.2.

Alumina
FIP GP
FIP MAG
FIP Gávea
Rhône
Total

Número de
Ações
76.248.799
945.325
8.199.694
22.699.623
19.553.563
127.647.004

Percentual do Capital
Social Total da
Companhia
35,65%
0,44%
3,83%
10,61%
9,14%
59,68%

Percentual Inicial de
Participação (Bloco de
Controle)
59,73%
0,74%
6,42%
17,78%
15,32%
100%

Partes Beneficiárias

Os Acionistas não deverão aprovar a criação, pela Companhia, de partes beneficiárias.
3.3.

Participação da Alumina no Bloco GP

Além do disposto na Cláusula 9.9 e salvo se diversamente acordado, por escrito, entre Alumina e o
Grupo Gávea, Alumina obriga-se a subscrever futuros aumentos de capital ou tomar outras ações de
modo que a participação da Alumina no Bloco GP não seja diluída a ponto de a Alumina deixar de
deter a maioria das Ações detidas pelo Bloco GP.
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 assembléias gerais extraordinárias sempre que
necessário, observadas as disposições deste Acordo, do Estatuto Social da Companhia e da
legislação aplicável no tocante à convocação, procedimento e competência da assembléia geral.
4.2.

Competência da Assembléia Geral

A assembléia geral será competente para deliberar sobre as matérias previstas neste Acordo e no
Estatuto Social da Companhia, sem prejuízo de qualquer outra matéria que a lei atribua à sua
competência. As deliberações da assembléia geral serão tomadas por maioria simples dos votos,
exceto a aprovação das matérias previstas na Cláusula 6.7, cuja aprovação dependerá do voto
favorável de todos os Acionistas, conforme o disposto na Cláusula 6.
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4.3.

Direito de Convocar Reuniões

A pedido de qualquer Bloco Elegível, os Acionistas deverão convocar imediatamente (e deverão
fazer com que seus Representantes convoquem imediatamente) uma Reunião.
5.

ADMINISTRAÇÃO

5.1.

Conselho de Administração

A Companhia terá um Conselho de Administração composto de 8 (oito) membros e igual número
de suplentes, os quais deverão ser acionistas da Companhia, residentes no Brasil ou não, eleitos pela
respectiva assembléia geral para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Não
poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo permissão expressa da assembléia geral,
aquele que for (a) empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
da Companhia ou (b) tiver interesse conflitante com a Companhia.
5.2.

Membros do Conselho de Administração

A eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia e de seus suplentes, bem como
a respectiva 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)

Se o número de votos do Bloco de Controle for suficiente para permitir que o Bloco de
Controle possa eleger 6 (seis) membros do Conselho de Administração, 4 (quatro) membros
do Conselho de Administração serão nomeados pelo Bloco Elegível com o maior número
de Ações (“Maior Bloco Elegível”), cada um dos demais Blocos Elegíveis (que não o Maior
Bloco Elegível) nomeará 1 (um) membro do Conselho de Administração e 2 (dois)
membros do Conselho de Administração serão Conselheiros Independentes.

(b)

Se o número de votos do Bloco de Controle for insuficiente para permitir que o Bloco de
Controle possa eleger 6 (seis) membros do Conselho de Administração — incluindo na
hipótese dos acionistas da Companhia (salvo os Acionistas) terem o direito e efetivamente
nomearem 1 (um) ou mais membros do Conselho de Administração, além dos 2 (dois)
Conselheiros Independentes — cada um dos Blocos Elegíveis (que não o Maior Bloco
Elegível) continuará tendo o direito de nomear 1 (um) membro cada e o Maior Bloco
Elegível terá o direito de nomear um número de membros (até 4 (quatro) membros),
conforme necessário para que os demais Blocos Elegíveis possam eleger os seus membros,
de acordo com esta Cláusula 5.2, ficando estabelecido, contudo, que:
(i)

se o número de votos do Bloco de Controle for insuficiente para permitir que o
Bloco de Controle possa eleger 4 (quatro) membros do Conselho de Administração,
então o Maior Bloco Elegível deverá nomear 2 (dois) membros e os demais Blocos
Elegíveis deverão nomear, em conjunto, 1 (um) membro;

(ii)

se o número de votos do Bloco de Controle for insuficiente para permitir que o
Bloco de Controle possa eleger 3 (três) membros do Conselho de Administração,
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então o Maior Bloco Elegível deverá nomear 1 (um) membro e os demais Blocos
Elegíveis deverão nomear, em conjunto, 1 (um) membro;
(iii)

se o número de votos do Bloco de Controle for suficiente para o Bloco de Controle
eleger apenas 1 (um) membro do Conselho de Administração, então o Maior Bloco
Elegível deverá nomear tal membro e os demais Blocos Elegíveis deverão nomear,
em conjunto, o suplente para o respectivo membro;

(iv)

se quaisquer Blocos Elegíveis não chegarem a um acordo para, em conjunto,
nomearem um membro do Conselho de Administração ou seu suplente, conforme
estabelecido nos itens (i) a (iii) acima, então, relativamente aos itens (i) e (ii) acima,
o Bloco Elegível com mais Ações deverá nomear o membro efetivo e o outro Bloco
Elegível deverá nomear o respectivo suplente e, na eleição subseqüente, o referido
direito será alternado e as nomeações também serão alternadas, assim
subseqüentemente entre tais Blocos e, relativamente ao item (iii) acima, o Bloco
Elegível com mais Ações deverá nomear o suplente na primeira eleição e o outro
Bloco Elegível deverá nomear o suplente correspondente na eleição subseqüente, e
tais nomeações serão alternadas assim subseqüentemente entre tais Blocos; e

(v)

se, a qualquer momento, o Percentual de Participação de um determinado Acionista
for menor que o Percentual Mínimo Exigido de Participação, o Acionista titular da
maioria das Ações (se houver) terá o direito de nomear o membro do Conselho de
Administração que o Acionista anteriormente referido teria o direito de nomear.

(c)

Se o Percentual de Participação do Bloco GP alcançar menos de 50% (cinqüenta por cento)
do Percentual de Participação Inicial do Bloco GP, os Acionistas deverão eleger os
membros do Conselho de Administração de maneira proporcional.

(d)

Salvo conforme contemplado nas Cláusulas 5.2(b)(iii) e (iv), o direito de nomear um
membro do Conselho de Administração concederá ao referido Acionista o direito de
nomear o respectivo suplente.

(e)

Cada suplente do Conselho de Administração terá o direito: (i) de ser notificado sobre
quaisquer reuniões ou outros atos societários relevantes, no mesmo momento em que os
membros efetivos do Conselho de Administração o forem; (ii) de comparecer e participar
em toda e qualquer Reunião do Conselho de Administração (e em todos os respectivos
comitês), independentemente de o respectivo membro efetivo estar presente na reunião; (iii)
de ter acesso às mesmas informações que os demais membros do Conselho de
Administração; e (iv) a quaisquer outros direitos que os membros do Conselho de
Administração da Companhia tiverem ou possam vir a ter (exceto o direito de voto se o
membro efetivo do Conselho de Administração comparecer à respectiva reunião).

5.2.1. A eleição ou substituição de um membro do Conselho de Administração deverá observar o
procedimento previsto na Cláusula 5.3 abaixo. Exceto conforme previsto na Cláusula 5.3 ou na
Cláusula 5.10, um Acionista não poderá votar ou permitir que um voto seja proferido a favor da
destituição de um membro do Conselho de Administração nomeado por outro Acionista.
5.2.2. Os Acionistas, neste ato, renunciam ao direito de requerer a adoção do procedimento de
voto múltiplo. Os Acionistas sempre elegerão o maior número possível de membros do Conselho de
Administração da Companhia, assegurando que tais membros serão por eles nomeados de acordo
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com as regras contempladas nesta Cláusula 5.2, incluindo na hipótese de o procedimento do voto
múltiplo vir a ser adotado e qualquer outro acionista vir a ter e efetivamente eleger um ou mais
membros do Conselho de Administração da Companhia. Os Acionistas não deverão utilizar
qualquer direito de eleição em separado ou qualquer direito de eleição de qualquer membro do
Conselho de Administração que contrarie as disposições desta Cláusula 5.2.2.
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 acima, informará o nome 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 em bloco, na respectiva assembléia geral, no
nome assim fornecido.

(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 em bloco para 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
destituído. Caso algum membro do Conselho de Administração tenha sido eleito pelo
procedimento de voto múltiplo e for necessário eleger todos os membros do referido órgão
pelo mesmo procedimento, por força do parágrafo 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 acima.

(c)

Na hipótese de renúncia ou vacância do cargo de membro do Conselho de Administração,
cada Acionista deverá, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência 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 que renunciou ou deixou o respectivo cargo
vago. Caso algum membro do Conselho de Administração tenha sido eleito pelo
procedimento de voto múltiplo e sendo necessário eleger todos os membros do referido
órgão pelo mesmo procedimento, por força do parágrafo 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

De acordo com o regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% (vinte por cento) dos membros
do Conselho de Administração da Companhia serão Conselheiros Independentes, salvo se
percentual maior for exigido pelo regulamento do Novo Mercado, que deverão ser expressamente
declarados como tais na assembléia geral que os eleger. Na hipótese do percentual acima resultar
em fração, proceder-se-á ao seu arredondamento para o número inteiro mais próximo, sendo
qualquer fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) arredondada para cima. Dessa forma,
enquanto o número de membros do Conselho de Administração for 8 (oito), o número mínimo de
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Conselheiros Independentes a ser eleito para o Conselho de Administração da Companhia será 2
(dois). A fim de evitar dúvidas, fica expressamente acordado que a atuação de qualquer Conselheiro
Independente no Conselho de Administração da Companhia não estará sujeita a este Acordo.
5.5.

Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão
eleitos da seguinte maneira: o Presidente será eleito pelo Maior Bloco Elegível e o Vice-Presidente
será eleito pelo Bloco Elegível com o segundo maior número de Ações. O Presidente e o VicePresidente não terão direito a voto de desempate.
5.6.

Competência do Conselho de Administração

Sem prejuízo das disposições contidas na Cláusula 6.7 abaixo, o Conselho de Administração da
Companhia e de qualquer Subsidiária (conforme aplicável) 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 submeter 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 empregados de escalão superior;

(e)

convocar a assembléia geral, sem prejuízo das disposições do Estatuto Social e deste
Acordo a este respeito;

(f)

rever e 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
CVM e demais leis aplicáveis;

(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 o Plano de Negócios e Orçamento Anual, qualquer revisão, alteração ou atualização
dos mesmos, bem como todos e quaisquer investimentos de capital ou despesas
operacionais cujo valor exceder em 10% (dez por cento) os montantes previamente
aprovados no Plano de Negócios e Orçamento Anual, aprovado para o respectivo exercício
social;
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(j)

aprovar a assunção de dívida ou a contratação de empréstimos ou financiamentos (inclusive
por meio de contratos de abertura de crédito, mútuos, arrendamento mercantil, operações de
compror e vendor e desconto ou cessão de recebíveis ou dívidas) em valor igual ou superior
a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), por operação;

(k)

aprovar a celebração, alteração ou rescisão de qualquer contrato cujo valor seja igual ou
superior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

(l)

deliberar sobre a emissão, resgate antecipado e todas as demais condições de debêntures
simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, commercial papers, bônus e demais
títulos destinados à distribuição pública ou privada, primária ou secundária e fornecer os
termos e condições da respectiva emissão;

(m)

aprovar a celebração, alteração e término de operações e negócios de qualquer natureza
com os Acionistas ou suas Afiliadas ou com qualquer administrador ou seus respectivos
cônjuges e parentes até segundo grau ou suas respectivas Afiliadas;

(n)

aprovar qualquer licenciamento, aquisição, alienação ou oneração de qualquer marca,
patente, direito autoral, segredo de negócio, know-how ou outra propriedade intelectual;

(o)

aprovar o ingresso em qualquer joint venture ou associação, incluindo a constituição de
sociedade com terceiro;

(p)

aprovar a criação e extinção de controladas da Companhia e a aquisição, alienação ou
oneração de quaisquer participações, diretas ou indiretas, em quaisquer sociedades ou em
consórcios;

(q)

aprovar a aquisição ou alienação de qualquer outro bem ou direito em valor igual ou
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), exceto se especificamente previsto
no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovados;

(r)

aprovar a constituição de qualquer ônus sobre qualquer bem ou ativo, bem como a
concessão de qualquer garantia, real ou pessoal, inclusive aval, em valor igual ou superior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

(s)

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$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), exceto ações envolvendo matéria tributária e
execuções fiscais, que se regerão pelo item (t), abaixo;

(t)

aprovar a propositura de qualquer ação tributária ou a celebração de acordo judicial ou
transação para prevenir ou encerrar litígio tributário envolvendo valor igual ou superior a
R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais);

(u)

definir e instruir o voto nas assembléias gerais, assembléias ou reuniões de sócios ou
reuniões de órgãos de administração de qualquer sociedade Controlada, ou outra sociedade
ou consórcio no qual a Companhia detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação;
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(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 a implementação, alteração ou extinção de políticas ou práticas contábeis, ou
políticas de divulgação de informações e negociação de valores mobiliários, exceto se tais
alterações forem exigidas 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.

Comitês do Conselho de Administração

O Conselho de Administração poderá criar um comitê executivo de remuneração, e quaisquer
outros comitês que forem eventualmente exigidos por lei ou estabelecidos pelo Conselho de
Administração, e seus membros terão as mesmas atribuições e obrigações estabelecidas na LSA
para conselheiros de uma sociedade. O comitê executivo de remuneração será composto de até 4
(quatro) conselheiros, dos quais 2 (dois) (incluindo o presidente) serão eleitos pelo Maior Bloco
Elegível e cada um dos outros 2 (dois) será eleito por cada um dos demais Blocos Elegíveis. Na
hipótese de um Bloco não ter direito de nomear um membro, os demais Blocos Elegíveis terão o
direito de nomear, de forma proporcional, tais membros do comitê executivo de remuneração.
Quaisquer decisões do comitê executivo de remuneração serão tomadas por maioria de votos e o
presidente terá o voto de desempate.
5.7.1. Sempre que um novo comitê for criado pelo Conselho de Administração, a representação
dos Acionistas em tal comitê será proporcional ao Percentual de Participação de cada Acionista,
ficando estabelecido, contudo, que o Bloco Gávea e o Bloco Rhône terão (enquanto continuarem a
ser Blocos Elegíveis) o direito de nomear pelo menos 1 (um) representante, cada um.
5.8.

Comitê Executivo de Grupo de Acionistas

Todos os Acionistas serão representados em qualquer comitê executivo informal de grupo de
acionistas, existente na data deste Acordo ou que venha a ser criado subseqüentemente; ficando
estabelecido, contudo, que a representação dos Acionistas em tal comitê será proporcional ao
Percentual de Participação de cada Acionista, sendo que nenhum Acionista terá o direito a tal
representação, a menos que o seu Bloco seja um Bloco Elegível.
5.9.

Diretoria

A Diretoria da Companhia será composta de 2 (dois) a 8 (oito) membros, sendo um Diretor
Presidente e um Diretor Financeiro (que poderá 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. As atribuições e responsabilidades de tais diretores serão aquelas
previstas no Estatuto Social e, no que couber, nas deliberações do Conselho de Administração. Os
diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração por maioria de votos.
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5.10.

Destituição e Substituição Obrigatória de Representante

Após recebimento de pedido justificado, por escrito, de qualquer Acionista, os Acionistas deverão
agir, prontamente, no sentido de destituir ou fazer com que seja destituído, qualquer Representante
que deixar de cumprir as disposições deste Acordo ou qualquer instrução de voto que tenha sido
dada nos termos deste Acordo, e o Acionista que o houver indicado terá o direito de indicar seu
substituto, observado o disposto nesta Cláusula 5.
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 e as Subsidiárias e todos os seus respectivos Representantes exerçam, os seus
direitos de voto em qualquer assembléia geral, reunião do Conselho de Administração, da diretoria
ou de qualquer outro órgão da administração da Companhia ou de qualquer Subsidiária (cada uma,
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 e as Subsidiárias e os
seus respectivos Representantes votem, sempre em bloco, em todas as Reuniões, 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 6 (“Voto em
Bloco”).
6.3.

Reunião Prévia

Os Acionistas deverão se reunir antes de toda e qualquer Reunião (e, se possível, antes da respectiva
convocação para a Reunião), para definir o Voto em Bloco a ser proferido, na Reunião, pelos
Acionistas, pela Companhia, pelas Subsidiárias ou pelos seus respectivos Representantes (a
“Reunião Prévia”).
6.3.1. 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.
6.3.2. Todos os Acionistas terão o direito de participar da Reunião Prévia, via tele-conferência (ou
videoconferência, se disponível), hipótese em que os Acionistas participantes da Reunião Prévia, ou
os seus representantes legais, assinarão a ata prevista na Cláusula 6.5.4 abaixo, por meio de facsímile ou cópia via correio eletrônico, 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.
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6.4.2. Na hipótese de uma Reunião ser convocada com antecedência inferior ao prazo mínimo de
3 (três) dias previsto na Cláusula 6.4.1 acima 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 qualquer número de 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
comprovadamente 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 por
falta de Convocação ou Convocação que não tenha sido realizada de acordo com o disposto na
Cláusula 6.4.1 acima, os Acionistas e 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 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 abaixo.
6.5.3. Os Acionistas não poderão deliberar na Reunião Prévia acerca de qualquer matéria não
especificada na Convocação, exceto se (a) todos os Acionistas estiverem presentes à Reunião Prévia
e (b) concordarem expressamente em fazê-lo.
6.5.4. Serão elaboradas atas de todas as Reuniões Prévias as quais deverão ser assinadas por todos
os Acionistas presentes e servirão como instrução do Voto em Bloco a ser proferido na respectiva
Reunião.
6.6.

Dispensa de Reunião Prévia; Instrumento de Deliberação Unânime

O procedimento de Reunião Prévia previsto nesta Cláusula 6 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 respectiva Reunião.
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6.7.

Quorum de Aprovação; Matérias de Supermaioria

Os Acionistas definirão e aprovarão o Voto em Bloco a ser proferido 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 ou em qualquer Subsidiária, de acordo com o
voto favorável de Acionistas representando mais da metade das Ações, ressalvadas as seguintes
matérias relativas a ou envolvendo a Companhia ou uma Subsidiária, cuja aprovação dependerá da
aprovação e voto favorável de todos os Blocos Elegíveis:
(a)

requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de falência, ou dissolução
ou liquidação;

(b)

mudança no objeto social;

(c)

qualquer investimento que não esteja compreendido no âmbito dos Negócios;

(d)

alteração na composição, competência e funcionamento do Conselho de Administração, de
quaisquer de seus comitês ou de quaisquer órgãos equivalentes;

(e)

transferência pela Companhia (ou por quaisquer Subsidiárias) de quaisquer participações
societárias detidas pela Companhia ou por quaisquer de suas Subsidiárias;

(f)

transferência de qualquer participação, ativos ou direitos detidos pela Companhia ou por
qualquer Subsidiária (excetuando-se suas respectivas participações societárias, as quais
serão regidas pelo item (e) acima), direta ou indiretamente, em valor igual ou superior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

(g)

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;

(h)

criação, aquisição (incluindo qualquer aumento na participação societária ou participação),
constituição ou extinção de quaisquer Subsidiárias, ou aquisição, disposição ou criação de
Ônus ou oneração de quaisquer participações, diretas ou indiretas, em quaisquer sociedades
ou em consórcios;

(i)

qualquer transformação, fusão, incorporação, incluindo incorporação de ações, cisão ou
qualquer outra forma de reorganização ou reestruturação societária;

(j)

qualquer operação ou negócio de qualquer natureza (incluindo qualquer reorganização ou
reestruturação ou outra operação societária) entre, de um lado, a Companhia ou qualquer
Subsidiária e, de outro lado, (i) qualquer Acionista ou qualquer de suas Afiliadas, (ii)
qualquer administrador da Companhia ou de qualquer Subsidiária ou quaisquer de suas
respectivas Afiliadas, (iii) qualquer administrador ou Pessoa 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;

(k)

quaisquer alterações ao estatuto social, contrato social ou instrumento equivalente,
incluindo relativas a objeto social, prazo de duração, capital, ações, composição,
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competência e funcionamento dos órgãos de administração, criação de reservas, política de
dividendos e distribuição de resultados, e qualquer alteração decorrente de deliberação, cujo
objeto seja uma das matérias listadas na presente Cláusula, ficando desde já estabelecido,
que nenhuma deliberação acerca da criação de reservas poderá afetar o Plano de Negócios e
Orçamento Anual aprovado;
(l)

seleção, contratação, destituição ou substituição de auditores independentes;

(m)

qualquer alteração das práticas ou políticas contábeis ou de divulgação de informações,
exceto conforme exigido por lei;

(n)

emissão de ações preferenciais, criação de nova classe de ações, alteração nos direitos,
preferências, vantagens ou condições (inclusive resgate e amortização) de ações ou valores
mobiliários existentes, ou emissão de ações ou valores mobiliários de classe mais
favorecida ou sem guardar proporção com as espécies ou classes existentes;

(o)

registro de companhia aberta, cancelamento do respectivo registro, adesão ou alteração de
segmento especial ou nível de governança e fechamento de capital, e qualquer Oferta
Pública de quaisquer valores mobiliários, salvo as Ofertas Secundárias da Rhône, nos
termos da Cláusula 10 abaixo;

(p)

concessão ou outorga de qualquer garantia, real ou pessoal, inclusive aval, a criação de
qualquer Ônus sobre qualquer ativo, assunção de dívidas ou contratação de qualquer
empréstimo ou financiamento (inclusive por meio da emissão de commercial papers, títulos
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 dívidas) pela Companhia ou qualquer Subsidiária, em valor
superior ao previamente aprovado e previsto no Plano de Negócios e Orçamento Anual;

(q)

compra de ações ou outros valores mobiliários de própria emissão, resgate ou amortização
de ações, quotas ou outros valores mobiliários, qualquer declaração ou pagamento de
dividendos, juros sobre capital próprio ou outra distribuição ou pagamento a acionistas ou
sócios, inclusive redução de capital;

(r)

quaisquer investimentos de capital ou quaisquer despesas operacionais da Companhia e de
suas Subsidiárias, cujo valor exceder em mais do que 10% (dez por cento) os
correspondentes montantes previamente aprovados no Plano de Negócios e Orçamento
Anual;

(s)

qualquer aquisição relevante ou a celebração de qualquer joint venture relevante; e

(t)

aprovação das demonstrações financeiras da Companhia.

6.7.1. Cada Acionista exercerá seu direito de voto e outros direitos de acionistas para evitar que a
Companhia e suas Subsidiárias adotem quaisquer das medidas relacionadas acima sem o
consentimento dos demais Acionistas.
6.7.2. Os Acionistas deverão se abster de exercer o seu direito de veto, nos termos desta Cláusula
6.7, através de omissão deliberada ou ausência de qualquer Acionista ou Representante em qualquer
Reunião apropriada. Na hipótese de qualquer um dos Acionistas exercer o seu direito de veto, nos
20

termos da presente Cláusula 6.7, os demais Acionistas terão o direito de solicitar que o referido
Acionista justifique o seu veto no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do exercício do veto,
ficando estabelecido que a omissão em apresentar tal justificativa não afetará a validade do veto
exercido ou qualquer exercício subseqüente de sua aprovação ou direitos de veto nos termos desta
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. Neste caso, (i) o presidente da respectiva Reunião não computará os
votos assim proferidos, e (ii) os demais Acionistas terão o direito de votar em nome do Acionista
inadimplente, de acordo com as instruções de voto acordadas na respectiva Reunião Prévia.
6.8.2. Na hipótese prevista na Cláusula 6.8.1 acima, 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) declarar sem efeito qualquer deliberação contrária à Reunião Prévia e/ou realizar 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 6 será considerado inadimplemento deste Acordo, ficando o inadimplente
sujeito às penalidades aplicáveis.
7.

CONSELHO FISCAL

7.1.

Eleição de Membros do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Companhia será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, todos residentes
no Brasil, podendo ou não ser acionistas da Companhia. 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, tal membro e seu respectivo
suplente serão eleitos pelo Maior Bloco Elegível.

(b)

Na medida em que o Bloco de Controle tenha o direito de, direta ou indiretamente, eleger,
destituir e substituir 2 (dois) membros e seus respectivos suplentes, 1 (um) membro e seu
respectivo suplente serão eleitos pelo Maior Bloco Elegível, e o outro membro e seu
respectivo suplente serão eleitos pelo Bloco Elegível com o segundo maior número de
Ações; ficando estabelecido, contudo, que enquanto cada Bloco se enquadrar na definição
de Bloco Elegível, o segundo membro será eleito, em conjunto, pelo Bloco Gávea e pelo
Bloco Rhône.

(c)

Na medida em que o Bloco de Controle tenha o direito de, direta ou indiretamente, eleger,
destituir e substituir 3 (três) membros e seus suplentes, 2 (dois) membros e seus respectivos
suplentes serão eleitos pelo Maior Bloco Elegível e o outro membro e seu respectivo
suplente serão eleitos pelo Bloco Elegível com o segundo maior número de Ações; ficando
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estabelecido, contudo que enquanto cada Bloco se enquadrar na definição de Bloco
Elegível, o terceiro membro será eleito, em conjunto, pelo Bloco Gávea e pelo Bloco
Rhône.
(d)

Na medida em que o Bloco de Controle tenha o direito de, direta ou indiretamente, eleger,
destituir ou substituir 4 (quatro) ou mais membros e seus respectivos suplentes, 2 (dois) (ou
mais) membros, conforme for o caso, e seus respectivos suplentes serão eleitos pelo Maior
Bloco Elegível, e 1 (um) membro e seu respectivo suplente serão eleitos, cada um, pelos
outros Blocos Elegíveis.

(e)

Caso o Bloco Gávea e o Bloco Rhône não cheguem a um acordo para, em conjunto, nomear
um membro, conforme acima estipulado, o Bloco Gávea então nomeará o membro efetivo e
o Bloco Rhône nomeará o seu suplente e, na eleição subseqüente, o Bloco Rhône nomeará o
membro efetivo e o Bloco Gávea nomeará o seu suplente, e tais nomeações serão alternadas
assim subseqüentemente entre o Bloco Gávea e o Bloco Rhône.

(f)

Na hipótese de renúncia ou vacância de membro ou suplente eleito do Conselho Fiscal, os
Acionistas votarão para eleger o substituto indicado pelo mesmo Acionista que houver
indicado o membro ou suplente a ser substituído.

(g)

Na hipótese de um Bloco deixar de ter o direito de nomear um membro ou suplente do
Conselho Fiscal, o Maior Bloco Elegível terá o direito de nomear tal membro e o seu
respectivo suplente do Conselho Fiscal.

8.

PLANO DE NEGÓCIOS E ORÇAMENTO; AUDITORIA

8.1.

Plano de Negócios e Orçamento Anual

A Companhia terá um plano de negócios e orçamento anual aplicável à Companhia 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
operacionais, 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
subseqüentes 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”).
8.1.1. Os Acionistas farão com que a Companhia e as Subsidiárias e os seus respectivos
Representantes observem o Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado e adotem nas
Subsidiárias todos os itens do Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado que lhes sejam
aplicáveis. Nenhuma disposição prevista nesta Cláusula deverá interferir com os direitos de
aprovação dos Acionistas nos termos da Cláusula 6.7 acima.
8.1.2. 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.
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8.2.

Auditoria

Os Acionistas farão com que a Companhia seja auditada por uma empresa de auditoria de
reconhecida capacidade e registrada perante a CVM (incluindo, mas não se limitando, a Deloitte
Touche, Ernst & Young, KPMG e PricewaterhouseCoopers).
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 9.
9.1.

Período de Lock-Up

Excetuando-se as Transferências Autorizadas contempladas nas Cláusulas 9.5(a), (c) e (d), os
Acionistas concordam em não efetuar qualquer Transferência de suas Ações a quaisquer Terceiros
por um prazo (i) de 6 (seis) meses a partir da data deste Acordo, relativamente ao seu respectivo
Percentual Inicial de Participação; e (ii) do 7° (sétimo) ao 12° (décimo segundo) mês a partir da
data deste Acordo, relativamente a 50% (cinqüenta por cento) do seu respectivo Percentual Inicial
de Participação (“Período de Lock-Up”).
9.2.

Transferências Permitidas; Restrições

9.2.1. Observadas as disposições da Cláusula 9.1 e Cláusula 9.7, os Acionistas somente poderão
Transferir as Ações por eles detidas, total ou parcialmente, (i) por meio de venda, conforme o
disposto nas Cláusula 9.3, (ii) por meio de venda, conforme o disposto na Cláusula 9.4, ou (iii) por
meio de uma Transferência Autorizada, conforme o disposto na Cláusula 9.5.
9.2.2. Qualquer Acionista cujas Ações estejam registradas de acordo com as regras previstas na
Resolução Bacen nº 2.689, não poderá Transferir as suas Ações, total ou parcialmente, salvo (i) por
uma das operações previstas na Cláusula 9.2.1 acima e desde que previamente atendido o disposto
na Cláusula 9.11 abaixo, ou (ii) se previamente aprovado, por escrito, por todos os Acionistas.
9.2.3. Os Acionistas não poderão Transferir os seus direitos de subscrição, de maneira privada,
salvo (i) se para uma Afiliada (desde que observado o disposto na Cláusula 9.7 abaixo), ou (ii) se
aprovado previamente, por escrito, por todos os Acionistas.
9.2.4 Não obstante qualquer disposição deste Acordo em contrário, Alumina e FIP GP obrigamse a não Transferir, bem como a fazer com que qualquer de suas Afiliadas que porventura vierem a
deter Ações, não Transfiram qualquer de suas Ações ou direitos de subscrição para o FIPMAG, sem
o prévio consentimento, por escrito, do Grupo Gávea.
9.3.

Direito de Preferência

Observadas as demais disposições desta Cláusula 9, inclusive aquelas referentes ao Período de
Lock-Up, na hipótese de qualquer Acionista desejar Transferir quaisquer das 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
23

direito de fazer uma primeira oferta pelas Ações Ofertadas e, conforme for o caso, 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 informará aos
Acionistas Não Cedentes a sua intenção de vender as Ações Ofertadas, convidando 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 a totalidade (e
não menos do que a totalidade) das Ações Ofertadas. 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 ao 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 todas as Ações Ofertadas pelo preço de compra por
ação, em moeda corrente (desconsiderando-se qualquer pagamento pelas Ações Ofertadas
que não em moeda corrente), a ser especificado em sua oferta (“Oferta”).

(d)

Caso qualquer Oferta seja submetida, o Acionista Cedente terá 15 (quinze) dias contados do
término do prazo de 20 (vinte) dias previsto no item (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 no item (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).
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(f)

Cada Acionista Não Cedente que exercer o direito de submeter uma Oferta ou de aderir à
maior Oferta deverá consumar a compra e venda das Ações Ofertadas no prazo de 30
(trinta) dias contados do término (i) do prazo de 15 (quinze) dias previsto no item (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 no item (e) acima, ou (ii) do prazo de 5
(cinco) dias previsto no item (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 9, 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 no
item (c) acima, caso nenhuma Oferta tenha sido submetida, ou (ii) o término do prazo de 15
(quinze) dias previsto no item (d) acima, caso o Acionista Cedente recuse ou seja reputada
recusada qualquer Oferta submetida (tal prazo de 180 (cento e oitenta) dias será doravante
denominado “Prazo de Venda”), vender todas (mas não mais nem menos do que todas) as
Ações Ofertadas para qualquer terceiro, ficando estabelecido, contudo, que, se qualquer
Oferta tiver sido submetida, o Acionista Cedente somente poderá vender as Ações
Ofertadas por preço por ação, em moeda corrente, 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 da 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. Na medida em que tais
Ações Ofertadas representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) da totalidade do capital
social da Companhia, a referida cooperação incluirá a permissão  ou fazer com que a
Companhia conceda a permissão  para a realização de auditoria (due diligence) na
Companhia e nas Subsidiárias, às expensas do Acionista Cedente ou do terceiro potencial
adquirente, em formato usual e que não afete o regular andamento dos negócios da
Companhia e das Subsidiárias, e sujeito à celebração de acordo(s) de confidencialidade em
termos e condições usuais em operações de fusões e aquisições.

(i)

Caso a venda das Ações Ofertadas para o terceiro não seja consumada no Prazo de Venda,
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.

9.4.

Direito de Adesão (Tag Along)

Na hipótese de, após cumprir todos os procedimentos previstos na Cláusula 9.3 acima, as Ações
Ofertadas não serem Transferidas a um Acionista Não Cedente e o Acionista Cedente chegar a um
acordo com um terceiro para a Transferência 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 (“Cedente Tag Along”) e, portanto, de solicitar que seja incluída na venda ao terceiro
uma parcela de suas Ações, igual ou menor do que o número de Ações Ofertadas, multiplicado por
seu Percentual de Participação, excluído o Percentual de Participação dos Acionistas que não
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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 9.4, caso o Acionista Cedente chegue a um acordo com o
terceiro interessado durante o Prazo de Venda, o Acionista Cedente enviará prontamente
aos Cedentes Tag Along 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 do Acionista Cedente e de cada um
dos Cedentes Tag Along um número de Ações, no total, no mínimo 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 das minutas dos instrumentos a serem
celebrados com o terceiro relativamente a referida venda e uma declaração de que não
existem outros documentos a serem assinados, no que diz respeito a referida venda.

(b)

No prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação mencionada no item (a)
acima, cada Cedente Tag Along deverá exercer seu direito de adesão previsto nesta
Cláusula, após notificar o Acionista Cedente (com cópia para os demais Cedentes Tag
Along), a respeito de seu desejo de participar da venda, indicando o número de Ações que
deseja dispor (a ausência de resposta por qualquer Cedente Tag Along, em tal prazo de 10
(dez) dias mencionado acima, será entendida como recusa do Cedente Tag Along em
exercer seu direito de adesão).

(c)

Na hipótese de nenhum Cedente Tag Along 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 no item (a) acima. Na hipótese de
qualquer Cedente Tag Along exercer seu direito de adesão, o Acionista Cedente e cada um
dos respectivos Cedentes Tag Along deverão vender ao terceiro a totalidade das Ações que
ofertaram. Na hipótese, contudo, do terceiro não demonstrar interesse em adquirir a
totalidade do número de Ações detidas pelo Acionista Cedente e pelo(s) Cedente(s) Tag
Along, estes deverão vender ao terceiro o número de Ações 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 no item (a) acima. A
venda das Ações será consumada no Prazo de Venda.

(d)

Nenhum Cedente Tag Along deverá:
(i)

ser obrigado a prestar quaisquer declarações e garantias relativamente a tal venda
(a) que não tenham sido prestadas pelo Acionista Cedente e pelos demais Cedentes
Tag Along, (b) que sejam relacionadas ao Acionista Cedente ou aos demais
Cedentes Tag Along, ou (c) salvo relativamente à existência do vendedor, poderes
para assinar contratos, validade e exeqüibilidade de contrato e titularidade das
ações sendo vendidas,

(ii)

ser responsável por qualquer indenização pelo inadimplemento das declarações e
garantias prestadas por qualquer outra Pessoa, salvo se for a referida Pessoa e a
Companhia e salvo se for de forma individual (e não solidária) relativamente a
qualquer outra Pessoa, e
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(iii)

9.5.

ser obrigado a pagar quaisquer despesas incorridas relativamente a uma
Transferência consumada, que seja superior à parte proporcional de seus custos
(incluindo honorários e despesas com advogados), incorridos pelo Acionista
Cedente.

Transferências Autorizadas

As seguintes Transferências (“Transferências Autorizadas”) serão permitidas e não estarão sujeitas
ao direito de primeira oferta ou ao direito de adesão (tag along), previstos nas Cláusulas 9.3 e 9.4,
conforme a seguir disposto:
(a)

Transferência de Ações detidas por um Acionista a uma de suas Afiliadas, desde que (i) o
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 nº 2.689, seja observado o disposto na Cláusula
9.11 abaixo, e (iii) a Afiliada adira e se torne parte deste Acordo, conforme previsto na
Cláusula 9.7 abaixo.

(b)

Venda de Ações (i) no contexto de uma Oferta Pública, observado o disposto na Cláusula
10 abaixo, ou (ii) realizada através de uma Bolsa de Valores Aceitável.

(c)

Transferência por um Acionista de 1 (uma) Ação por ele detida para uma pessoa física
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 membro do Conselho de
Administração.

(d)

Transferência de Ações pelo FIP Gávea ou pelo FIP GP ou pela Rhône para os seus
respectivos quotistas, em caso de dissolução, liquidação, encerramento ou término do
respectivo fundo ou, para os seus acionistas ou quotistas, caso o Bloco Gávea, o Bloco GP
ou o Bloco Rhône sejam uma sociedade. Na hipótese dos cessionários, nos termos do
presente item, serem compostos por mais de uma pessoa jurídica, tais cessionários serão
tidos como um único Acionista para determinar seus direitos e obrigações, nos termos deste
Acordo.

9.6.

Transferências Indiretas

9.6.1. O disposto nas Cláusulas 9.3 e 9.4 acima será aplicável à uma Transferência indireta de
Ações detidas por um Acionista que seja uma sociedade, nacional ou estrangeira, ou cujo
Controlador, direto ou indireto, seja uma sociedade, nacional ou estrangeira, através da
Transferência de quaisquer ações ou quotas do capital de tal Acionista ou de seu Controlador, direto
ou indireto, a terceiro (que não uma Afiliada) e que seja acompanhada de ou implique em (na
mesma operação ou por meio de operações relacionadas, concomitantes ou subseqüentes)
transferência ao terceiro (ou pessoa a ele relacionada) do Controle do Acionista ou do seu
Controlador, direto ou indireto (“Transferência Indireta”).
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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, pelo
Grupo Gávea ou pelo Grupo Rhône, 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, (i) se, em decorrência ou como parte de
tal Transferência, não ocorrer uma Transferência do investimento nas Ações e, cumulativamente, do
Controle da gestão de tal investimento pelo Grupo GP, pelo Grupo Gávea ou pelo Grupo Rhône,
conforme o caso; ou (ii) se as Ações representarem menos do que 50% (cinqüenta por cento) da
totalidade dos ativos e/ou investimentos do respectivo Controlador, direto ou indireto, de tal
Acionista.
9.7.

Condições para Transferência de Ações e Direitos de Subscrição

Qualquer Transferência de Ações (ou, se aprovada pelos Acionistas, de direitos de subscrição)
somente poderá ser realizada se: (a) o terceiro adquirente aderir e se tornar parte deste Acordo,
mediante celebração de termo aditivo ao presente, assumindo todas as obrigações e
responsabilidades 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 de forma
conjunta), salvo na hipótese das Transferências Autorizadas contempladas nas Cláusulas 9.5 (b), (c)
e (d) acima; e (b) qualquer aprovação ou consentimento necessário à Transferência, seja decorrente
de lei ou contrato relevante da Companhia, 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 no item (g) da Cláusula 9.3 acima,
uma prorrogação por prazo razoável será concedida para a consumação da venda de tais Ações
Ofertadas a fim de permitir que sejam obtidas tais aprovações e consentimentos necessários.
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 as suas respectivas participações no
capital social da Companhia, de acordo com a LSA e o Estatuto Social da Companhia.
9.9.

Transferências de Ações do Grupo GP

Não obstante qualquer disposição em contrário deste Acordo, Alumina e FIP GP, neste ato, se
obrigam a não Transferir, bem como a fazer com que qualquer de suas Afiliadas que porventura
venham a deter Ações não Transfiram, qualquer de suas Ações ou direito de subscrição ao FIPMAG
sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, dos demais Acionistas.
9.10

Nulidade de Transferências não Autorizadas

Qualquer 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
inadimplemento às penalidades aplicáveis.
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9.11

Alteração e Conversão de Modalidade de Investimento

9.11.1 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 nº 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 9 (incluindo a obrigação de qualquer adquirente de Ações de se tornar parte deste
Acordo, conforme o disposto na Cláusula 9.7 acima), qualquer Acionista cujo investimento seja
feito de acordo com a Resolução Bacen nº 2.689 somente poderá Transferir as suas Ações (que não
por uma das Transferências Autorizadas previstas nos itens (b) e (d) da Cláusula 9.5) (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 nº 2.689, ou (b) na falta ou impossibilidade, por
qualquer motivo, de obtenção de tal autorização prévia, após a prévia conversão, pelo referido
Acionista, às suas expensas, do investimento correspondente às Ações a serem Transferidas, da
modalidade RDE-Portfolio para a modalidade RDE-IED (ou seja, investimento estrangeiro direto,
de acordo com a sistemática prevista na Lei nº 4.131/62), sujeito à aprovação prévia do Bacen; em
ambos os casos das letras (a) e (b) acima, desde que observados todos os procedimentos previstos
nesta Cláusula 9 (especialmente o disposto nas Cláusulas 9.3, 9.4 e 9.7). Para evitar quaisquer
dúvidas, os Acionistas, neste ato, concordam que a conversão do investimento será exigida somente
para fins de efetivar a Transferência e consumar a compra e venda das respectivas Ações, não sendo
exigida e não constituindo condição para o início dos procedimentos previstos nesta Cláusula 9.
10.

DIREITOS DE REGISTRO; PROCEDIMENTOS DE REGISTRO

10.1. A partir do 7° (sétimo) mês, contado da assinatura deste Acordo, até o 12° (décimo
segundo) mês, também contado da assinatura deste Acordo, a Companhia deverá, prontamente após
o recebimento de notificação por escrito da Rhône nesse sentido, envidar seus melhores esforços
para conduzir uma Oferta Pública secundária das Ações de propriedade dos Acionistas naquele
momento (“Primeira Oferta Pública Secundária”) em uma Bolsa de Valores Aceitável,
contemplando um determinado número de Ações que permita que a Rhône possa vender até 50%
(cinqüenta por cento) de seu Percentual de Participação Inicial. A Rhône terá prioridade na venda
de 75% (setenta e cinco por cento) das Ações ofertadas na Primeira Oferta Pública Secundária
(limitado, em qualquer caso, a 50% (cinqüenta por cento) do seu Percentual de Participação Inicial),
e os demais Acionistas terão o direito de participar da parcela remanescente da Primeira Oferta
Pública Secundária, na proporção de seus respectivos Percentuais de Participação existentes no
momento em que for estabelecido o preço para a Primeira Oferta Pública Secundária (ou de outra
forma a ser acordada entre os demais Acionistas). Sem prejuízo do diposto na Cláusula 10.3 abaixo,
na hipótese dos demais Acionistas decidirem não participar da referida oferta de forma a aproveitar
a totalidade da referida parcela remanescente, a Rhône terá o direito de vender o excedente, além
dos 75% (setenta e cinco por cento) das Ações ofertadas, em tal Oferta Pública (limitado, em
qualquer caso, a 50% (cinqüenta por cento) de seu Percentual de Participação Inicial).
10.2. A partir do 13° (décimo terceiro) mês, contado da celebração deste Acordo, até o 18°
(décimo oitavo) mês, também contado da celebração deste Acordo, e em hipótese alguma antes do
período de 6 (seis) meses contados do fechamento da Primeira Oferta Pública Secundária (se
houver), a Companhia deverá, prontamente após o recebimento de notificação, por escrito, da
Rhône nesse sentido, envidar seus melhores esforços para conduzir uma Oferta Pública secundária
das Ações de propriedade dos Acionistas naquele momento (“Segunda Oferta Pública Secundária”
e, em conjunto com a Primeira Oferta Pública Secundária, “Ofertas Secundárias da Rhône”) em
uma Bolsa de Valores Aceitável, contemplando um determinado número de Ações que permita que
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a Rhône possa vender até 100% (cem por cento) de suas Ações. A Rhône terá prioridade na venda
de 75% (setenta e cinco por cento) das Ações ofertadas na Segunda Oferta Pública Secundária e os
demais Acionistas terão o direito de participar da parcela remanescente da Segunda Oferta Pública
Secundária, numa proporção a ser acordada entre tais demais Acionistas (e, não havendo acordo a
respeito da proporção, serão usados os seus respectivos Percentuais de Participação, existentes no
momento em que for estabelecido o preço para a Segunda Oferta Pública Secundária). Sem prejuízo
da Cláusula 10.3 abaixo, na hipótese dos demais Acionistas decidirem não participar da referida
oferta de forma a levar a totalidade da referida parcela remanescente, a Rhône terá o direito de
vender o excedente, além dos 75% (setenta e cinco por cento) das Ações ofertadas na Oferta
Pública.
10.3. Caso o Grupo GP ou o Grupo Gávea não queira vender a totalidade ou parte de suas Ações,
a que têm direito, em quaisquer Ofertas Secundárias da Rhône (“Ações Remanescentes”), o outro
grupo (o Grupo GP ou o Grupo Gávea, conforme for o caso) terá o direito de vender um número
adicional de Ações igual ao número de Ações Remanescentes.
10.4. Na hipótese de a Companhia concluir uma Oferta Pública primária de ações ordinárias, com
captação de recursos líquidos pela Companhia superiores a US$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos), antes do 18° (décimo oitavo) mês contado após a data deste
Acordo, o direito de a Rhône de solicitar a Segunda Oferta Pública Secundária terá início 6 (seis)
meses após o fechamento de tal Oferta Pública primária. Os Acionistas concordam que a não
ocorrência de uma Oferta Pública primária não afetará, de forma alguma, as Ofertas Secundárias da
Rhône.
10.5. Sem prejuízo das disposições acima contempladas, na hipótese de qualquer Oferta Pública
subseqüente (além das Ofertas Secundárias da Rhône), que possa ser aprovada pelos Acionistas nos
termos deste Acordo, incluir um lote (tranche) secundário, todos os Acionistas desejando vender as
suas Ações terão o direito de vender um número de Ações igual ao número total de Ações a serem
ofertadas na Oferta Pública Secundária, multiplicado pelo seu Percentual de Participação, excluindo
o Percentual de Participação dos Acionistas que não desejaram participar da oferta, devendo os
Acionistas notificar a Companhia e os demais Acionistas a respeito de sua intenção de participar da
Oferta Pública. O Acionista que desejar vender suas Ações poderá requerer que a venda de suas
Ações seja efetivada através do uso de certificados de depósito de valores mobiliários (“Depositary
Receipts” ou DRs).
10.6.

Não serão consideradas como sendo Ofertas Secundárias da Rhône:

(a)

Se a Rhône (e, se aplicável, o Grupo GP e o Grupo Gávea, se estes decidirem participar da
Oferta Secundária da Rhône) (a Rhône e cada uma das referidas pessoas serão doravante
denominadas “Acionistas Vendedores”) resolver, segundo o seu julgamento realizado de
boa-fé, não concluir a Oferta Pública proposta (x) em virtude de motivos relacionados a
razões de mercado ou regulatórias, ficando estabelecido, contudo, que o referido Acionista
Vendedor deverá reembolsar a Companhia por todas as despesas desembolsadas, razoáveis
e documentadas, incorridas com o preparo, arquivamento e processamento da tentativa de
Oferta Pública, (y) em virtude de uma mudança significativa desfavorável nos ativos,
negócios, propriedades, condições (financeira ou outra) da Companhia ou (z) se a
Companhia encontrar-se em descumprimento de suas obrigações nos termos desta Cláusula
10;
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(b)

Se houver um impedimento à realização da referida Oferta Secundária em razão de decisão
ou exigência da CVM ou outra Autoridade Governamental, por qualquer motivo (salvo se
resultante de qualquer ato realizado pela Rhône) e a referida decisão ou exigência não for
subseqüentemente eliminada, retirada ou sanada de forma razoavelmente satisfatória à
Rhône; ou

(c)

Se não ocorrer o fechamento contemplado no contrato de distribuição (underwriting
agreement), celebrado no âmbito da Oferta Secundária, em decorrência da incapacidade da
Companhia de satisfazer (ou obter dispensa de) uma condição usual para o fechamento
(exceto se resultante de inadimplemento ou descumprimento do mesmo por parte da
Rhône).

10.7. A Rhône poderá, a qualquer momento, antes da data efetiva de registro (ou, se a referida
oferta for realizada no Brasil, antes da publicação do anúncio de início), relativamente a uma Oferta
Secundária da Rhône, revogar o pedido de registro mediante notificação, por escrito, nesse sentido,
entregue à Companhia e, nesse caso, a Rhône deverá reembolsar a Companhia por todas as suas
despesas desembolsadas, razoáveis e documentadas, incorridas com o preparo, arquivamento e
processamento da tentativa de Oferta Pública, salvo se a referida revogação for decorrente do
descumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas nesta Cláusula 10.
10.8. Se e quando a Companhia for obrigada, de acordo com as disposições dessa Cláusula 10, a
envidar seus melhores esforços razoáveis para conduzir uma Oferta Secundária da Rhône, a
Companhia deverá, o mais diligentemente possível:
(a)

Selecionar um banco de investimento e administrador ou co-administradores reconhecidos
para atuar como subscritores (underwriters), e outros consultores, conforme razoavelmente
exigido, e negociar os termos e condições da contratação, ficando estabelecido que os
termos e condições de qualquer contratação desse tipo estarão sujeitos ao consentimento
prévio, por escrito, da Rhône;

(b)

Fornecer aos Acionistas Vendedores e a cada um dos subscritores (underwriters) cópias dos
documentos relativos ao registro, incluindo o prospecto e prospecto preliminar, conforme
tais Pessoas possam razoavelmente requerer a fim de facilitar a venda pública ou outra
alienação das Ações compreendidas nos referidos documentos de registro;

(c)

Relativamente ao preparo e arquivamento de cada Oferta Secundária da Rhône, nos termos
deste Acordo, a Companhia concederá aos Acionistas Vendedores e seus respectivos
consultores, advogados e contadores, a oportunidade de participar no preparo dos referidos
documentos de registro, inclusive cada prospecto e cada aditivo ou suplemento ao mesmo.
Todas as pessoas físicas exercendo os seus direitos, nos termos desta Cláusula 10 serão
informadas e instruídas a respeitar a natureza confidencial das informações fornecidas pela
Companhia, se aplicável;

(d)

Abster-se de arquivar qualquer documento de registro (ou aditivo ao mesmo) ou qualquer
prospecto (ou qualquer suplemento ao mesmo), que for contestado, de maneira razoável,
por quaisquer dos Acionistas Vendedores ou os subscritores (se houver), individual ou
conjuntamente; ficando estabelecido, contudo, que a Companhia poderá arquivar o referido
documento no formato exigido por lei ou de acordo com as instruções de seu advogado;
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(e)

Instruir os diretores competentes da Companhia a (i) preparar e fazer apresentações em
quaisquer “road shows” e para analistas e agências de classificação (rating), conforme for o
caso, (ii) adotar outras medidas e obter classificações de risco para quaisquer Ações
compreendidas na Oferta Secundária da Rhône, se necessário, e (iii) de outra forma envidar
todos os seus melhores esforços para cooperar, conforme razoavelmente solicitado pelos
subscritores, no que diz respeito à oferta, na promoção ou venda das Ações incluídas na
Oferta Secundária da Rhône; e

(f)

Adotar todas as outras medidas apropriadas, ou fazer com que tais medidas sejam adotadas,
conforme possam ser razoavelmente necessárias para cumprir as disposições desta Cláusula
10.

10.9. Para os fins de cada Oferta Secundária da Rhône, todos os Acionistas Vendedores deverão
fornecer à Companhia, por escrito, informações a seu respeito e a respeito da distribuição por eles
proposta, conforme razoavelmente necessário para assegurar o cumprimento da legislação aplicável
sobre valores mobiliários.
10.10. Cada Acionista que participar de uma Oferta Pública deverá suportar todos os custos
incorridos (incluindo despesas com viagem e despesas relacionadas), referentes à Oferta Pública, na
proporção de sua participação na Oferta Pública, e a Companhia deverá suportar todos os custos
relativos a qualquer parcela referente a uma oferta primária incluída em uma Oferta Pública, sempre
de acordo com as leis aplicáveis e as práticas de mercado.
10.11. Para os fins de implementação de uma venda de Ações, mediante Oferta Pública
secundária, as Ações a serem vendidas na Oferta Pública serão liberadas deste Acordo
imediatamente antes da conclusão da respectiva Oferta Pública. As Ações liberadas no contexto da
Oferta Pública deixarão de ser consideradas “Ações” para os fins deste Acordo. Se a Oferta Pública
não for concluída imediatamente – ou caso seja consumada, resulte na venda de menos do que todas
as Ações liberadas deste Acordo,– todas as Ações que não foram vendidas deverão novamente ficar
sujeitas, automaticamente, a este Acordo, e todos os Acionistas e a Companhia deverão adotar todas
as medidas necessárias para a sua formalização.
11.

INDENIZAÇÃO

11.1.

Indenização pela Companhia

No caso de uma Oferta Pública secundária, a Companhia deverá indenizar e manter indene (e, neste
ato, indeniza e mantém indene) cada um dos Acionistas Vendedores, seus Representantes, cada
Pessoa que participar como coordenador (underwriter) na oferta ou na venda de tais ações e cada
Pessoa (se houver) que Controlar o referido Acionista Vendedor e seus respectivos conselheiros e
diretores (“Pessoa Indenizada”), conforme for o caso, contra quaisquer perdas, demandas, danos ou
responsabilidades aos quais a referida Pessoa Indenizada poderá tornar-se sujeita, de forma solidária
ou individual, na medida em que tais perdas, demandas, danos ou responsabilidades (ou ações ou
procedimentos relacionados, já iniciados ou ameaçados) tenham resultado de, ou tenham sido
baseados em, qualquer declaração falsa (ou suposta declaração falsa) a respeito de qualquer fato
significativo contido em qualquer documento da oferta, no âmbito da Oferta Pública secundária
ofertada, em qualquer prospecto preliminar ou definitivo ali contido, ou seus respectivos aditivos ou
suplementos, ou qualquer omissão (ou suposta omissão) em declarar um fato significativo, cuja
declaração seja obrigatória ou necessária para fazer com que as declarações ali contidas, tendo em
vista as circunstâncias em que foram prestadas, não sejam enganosas. A Companhia deverá
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reembolsar cada Pessoa Indenizada por quaisquer despesas legais e quaisquer outras despesas
razoavelmente incorridas por ela na investigação ou defesa de qualquer perda, demanda, dano,
responsabilidade, ação ou procedimento, incluindo multas, penas, condenações, custos com litígios
e custos com transações; ficando estabelecido, contudo, que a Companhia não será responsável, em
qualquer hipótese, na medida em que qualquer perda, demanda, dano, responsabilidade (ou ação ou
procedimento relacionado) tenha resultado de, ou tenha sido baseada em, declaração falsa (ou
suposta declaração falsa) ou omissão (ou suposta omissão) prestada no referido documento da
oferta, prospecto preliminar ou definitivo, seus respectivos aditivos ou suplementos, que eram
baseadas em ou estavam em conformidade com as informações escritas a respeito do Acionista
Vendedor, fornecidas à Companhia através de instrumento devidamente assinado por tal Acionista
Vendedor ou em seu nome, declarando especificamente que seriam usadas no seu preparo; ficando
estabelecido, ainda, contudo, que a Companhia não será responsável perante qualquer Pessoa
Indenizada que participar como coordenadora (underwriter) em qualquer Oferta Pública secundária
ou qualquer outra Pessoa Indenizada, se houver, que Controlar tal subscritor e, em tais casos, na
medida em que qualquer perda, demanda, dano, responsabilidade (ou ação ou procedimento
relacionado) ou despesa tenha resultado de uma omissão da Pessoa Indenizada em enviar ou dar
cópia do prospecto definitivo, conforme aditado ou complementado até aquele momento, para a
Pessoa que houver dado a declaração falsa (ou suposta declaração falsa) ou se omitido (ou
supostamente se omitido), antes ou no momento da confirmação, por escrito, da venda das Ações
incluídas na Oferta Pública secundária para tal Pessoa, se a referida declaração ou omissão tenha
sido corrigida no prospecto definitivo. Esta indenização permanecerá em pleno vigor e efeito,
independentemente de qualquer investigação realizada por ou em nome de uma Pessoa Indenizada e
subsistirá à Transferência das Ações pelo referido Acionista Vendedor.
11.2.

Indenização pelo Requerente do Registro

A Companhia poderá exigir, como condição à inclusão de quaisquer Ações em qualquer pedido de
registro protocolado, de acordo com o disposto na Cláusula 10 acima, que a Companhia receba uma
declaração, cujos termos sejam razoavelmente satisfatórios para a Companhia, de todos os
Acionistas Vendedores, no qual assumem a obrigação de, individualmente, mas não solidariamente,
indenizar e manter indene a Companhia, conselheiros, diretores da Companhia que sejam
signatários do referido pedido de registro e Pessoas, se houver, que Controlarem a Companhia
(“Pessoa Indenizada”), a respeito de qualquer declaração falsa (ou suposta declaração falsa) sobre
qualquer fato significativo contido no documento da oferta, em qualquer prospecto preliminar,
definitivo ou resumido ali contido ou em seus respectivos aditivos ou suplementos, ou qualquer
omissão em declarar um fato significativo, cuja declaração seja obrigatória ou necessária para fazer
com que as declarações ali contidas, tendo em vista as circunstâncias em que foram prestadas, não
sejam enganosas, se a referida declaração falsa (ou suposta declaração falsa) ou omissão (ou suposta
omissão) tenha sido prestada com base em, ou em conformidade com, informações escritas a
respeito do Acionista Vendedor como acionista da Companhia, fornecidas à Companhia através de
instrumento devidamente assinado pelo respectivo Acionista Vendedor, declarando especificamente
que seriam usadas no preparo do referido pedido de registro, prospecto preliminar, definitivo ou
resumido e seus respectivos aditivos ou suplementos. Esta indenização permanecerá em pleno vigor
e efeito, independentemente de qualquer investigação realizada por ou em nome da Companhia ou
quaisquer de seus conselheiros, diretores ou Controladoras e subsistirá à Transferência das Ações
pelo referido Acionista Vendedor.

33

11.3.

Notificações a respeito de Demandas

Prontamente após o recebimento, por uma Pessoa Indenizada, de notificação a respeito do início de
qualquer ação ou procedimento envolvendo uma demanda contemplada nas Cláusulas 11.1 ou 11.2
acima, tal Pessoa Indenizada deverá  se uma demanda nesse sentido for apresentada contra uma
parte indenizadora  notificar esta a respeito da referida ação; ficando estabelecido, contudo, que a
omissão de qualquer Pessoa Indenizada de notificar, nos termos aqui dispostos, não dispensará a
parte indenizadora de suas obrigações, nos termos das Cláusulas 11.1 ou 11.2 acima, salvo na
medida em que a parte indenizadora for efetiva e significativamente prejudicada pela falta de
notificação.
11.3.1. Na hipótese de qualquer ação desse tipo ser movida contra uma Pessoa Indenizada  salvo
se, de acordo com o julgamento razoável de tal Pessoa Indenizada, um conflito de interesses entre
tal Pessoa Indenizada e as partes indenizadoras possa existir ou a Pessoa Indenizada tenha acesso a
defesa que não seja disponível à parte indenizadora, relativamente à referida demanda  a parte
indenizadora terá direito a participar de e assumir a respectiva defesa, com advogados que sejam
razoavelmente satisfatórios à Pessoa Indenizada, e após notificação da parte indenizadora para tal
Pessoa Indenizada a respeito de sua decisão de assumir a respectiva defesa, a parte indenizadora não
será responsável perante a Pessoa Indenizada por quaisquer despesas legais ou de outra natureza,
subseqüentemente incorridas pela Pessoa Indenizada com a respectiva defesa, excetuando-se custos
razoáveis incorridos com investigação.
11.3.2. Nenhuma parte indenizadora será responsável por qualquer transação, em qualquer ação ou
procedimento, celebrada sem o seu consentimento, por escrito. Nenhuma parte indenizadora deverá,
sem o consentimento da Pessoa Indenizada, autorizar a celebração de qualquer transação que não
incluir como um termo incondicional a concessão, por parte da reclamante ou autora, à referida
Pessoa Indenizada, de uma liberação de toda responsabilidade a respeito de tal demanda ou litígio.
12.

ÔNUS

12.1.

Restrições à Existência ou 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.
12.2.

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 e não produzirá efeitos perante os Acionistas ou 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 e das Subsidiárias, desde que tal acesso
observe a legislação e os regulamentos 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
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convocações de quaisquer Reuniões, bem como de todas e quaisquer atas das Reuniões, assim que
aprovados, enviados, assinados ou disponibilizados, o que ocorrer primeiro.
13.2.

Exclusividade

Nenhum Acionista, por si ou qualquer Afiliada, poderá deter qualquer participação nas Subsidiárias
que não seja por meio da Companhia.
13.3.

Outros Acordos de Acionistas

13.3.1. Ressalvado o acordo de acionistas referido na Cláusula 13.3.2 abaixo e qualquer outro
acordo ou contrato que venha a ser aprovado, por escrito, pelos Acionistas, os Acionistas por si e
por suas respectivas Afiliadas, declaram e garantem que não existem contratos ou acordos em vigor
e, neste ato, se obrigam a não celebrar, sem o prévio consentimento, por escrito, dos demais
Acionistas, qualquer outro acordo de acionistas 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 ou das Subsidiárias, ou o exercício do direito de voto e do poder de controle, e a
condução dos negócios e atividades da Companhia e das Subsidiárias.
13.3.2. A Rhône, neste ato, reconhece a existência de um acordo de acionistas assinado entre o
Bloco GP, o Bloco Gávea e Krosaki Harima Corporation, sociedade organizada e existente de
acordo com as leis do Japão, com sede em 1-1 Higashihama-machi, Yahatanishiku, Kitakyushu City
806-8586, Japão (“Acordo de Acionistas Krosaki”). Os Acionistas reconhecem e concordam que
este Acordo prevalecerá sobre o Acordo de Acionistas Krosaki e, nesse sentido, o Bloco GP e o
Bloco Gávea deverão exercer todo e qualquer direito e cumprir toda e qualquer obrigação sob o
Acordo de Acionistas Krosaki de forma consistente e com vistas a dar plena eficácia ao disposto
neste Acordo. O Bloco GP e o Bloco Gávea coordenarão entre si o exercício e o cumprimento dos
direitos e obrigações decorrentes do Acordo de Acionistas Krosaki. No caso de qualquer conflito
entre este Acordo e o Acordo de Acionistas Krosaki, este Acordo prevalecerá, devendo o Bloco GP
e o Bloco Gávea tomar todas as medidas necessárias para resolverem imediatamente o conflito.
13.4.

Disposições Contra a Diluição da GP

Alumina e FIP GP, neste ato, declaram e garantem perante o Bloco Gávea que: (a) FIPMAG é, na
presente data, uma Afiliada do Grupo GP; e (b) enquanto integrantes do Bloco de Controle,
Alumina e FIP GP não deixarão de subscrever futuros aumentos de capital ou tomar outras ações de
modo a ter sua participação no Bloco GP diluída a ponto de a Alumina passar a deter menos do que
a maioria das Ações do Bloco GP.
13.5.

Cooperação sobre Determinadas Matérias Fiscais

(a)

Os Acionistas, neste ato, se obrigam a cooperar entre si para determinar  e compartilhar
informações a respeito  se os Acionistas são, direta ou indiretamente, Pessoas dos
Estados Unidos da América ou não e se a Companhia ou quaisquer de suas Subsidiárias são
uma companhia estrangeira controlada ou não (controlled foreign corporation) (“CFC”),
nos termos da definição contemplada no U.S. Internal Revenue Code de 1986, conforme
alterado (“Código”). Se a Companhia for uma CFC, os Acionistas se obrigam, ainda, a
fazer com que a Companhia forneça informações que sejam razoavelmente exigidas de
quaisquer dos Acionistas ou seus acionistas, sócios ou membros, diretos ou indiretos, para
completar adequadamente as suas declarações de imposto de renda e envidar seus melhores
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esforços comercialmente razoáveis para minimizar o ganho a que se refere a subparte-F da
CFC (subpart-F income) (de acordo com a definição encontrada na Seção 952 do Código).
(b)

Os Acionistas, neste ato, se obrigam a cooperar entre si para determinar  e compartilhar
informações a respeito  se a Companhia é uma companhia passiva de investimentos
estrangeiros (“passive foreign investment company”- “PFIC”), conforme definida no
Código, em qualquer ano tributável da Companhia em que qualquer um dos Acionistas
tenha sido acionista da Companhia. Se a Companhia for uma PFIC, os Acionistas se
obrigam, ainda, a fazer com que a Companhia forneça as informações que os Acionistas
poderão razoavelmente solicitar, que possam ser necessárias para determinar se a eleição de
um fundo qualificado e elegível (qualified electing fund election), para fins de imposto de
renda federal dos Estados Unidos da América, deverá ser realizada pela Companhia ou não
e, em caso positivo, se a Companhia deverá permitir que os Acionistas e quaisquer de seus
consultores e representantes examinem, fiscalizem e copiem os livros permanentes
contábeis da Companhia, registros e outros documentos e forneçam para os Acionistas uma
declaração assinada pela Companhia (ou por um representante autorizado da Companhia),
informando que qualquer um dos Acionistas, conforme for o caso, tem permissão e terá
permissão para examinar, fiscalizar e copiar os livros permanentes contábeis, registros e
outros documentos da Companhia, incluindo outras informações a respeito de datas, as
quais a declaração se aplica e quaisquer distribuições realizadas durante o referido período,
conforme poderá ser razoavelmente solicitado pelos Acionistas; e

(c)

Os Acionistas, neste ato, se obrigam a cooperar com o objetivo de fazer com que a
Companhia forneça aos Acionistas outras informações razoavelmente solicitadas pelos
mesmos, que possam ser necessárias para que os Acionistas e suas Afiliadas ou associadas
cumpram as obrigações de divulgação e arquivamento de informações fiscais e financeiras
relacionadas a assuntos fiscais.

13.6.

Não-Concorrência

13.6.1. Cada Acionista, neste ato, se obriga a:
(a)

Durante o Período de Não Concorrência, cada Acionista deverá se abster, e deverá fazer
com que cada uma de suas Afiliadas se abstenha, de adotar qualquer medida relevante
(incluindo, mas não se limitando, a assinatura de uma carta de intenções ou memorando de
entendimentos), cujo objetivo seja a realização de um investimento substancial ou aquisição
de qualquer Negócio Concorrente, caso o Conselho de Administração tenha discutido a
realização do referido investimento ou aquisição pela Companhia ou por uma de suas
Subsidiárias, exceto se o respectivo Acionista for Rhône ou Gávea e: (i) o Representante do
respectivo Acionista informar ao Conselho de Administração, no prazo de 10 (dez) dias
contados após a referida discussão, que tal Acionista ou as suas Afiliadas tinham
conhecimento prévio da referida oportunidade de investimento ou aquisição e (ii) o
respectivo Acionista decidir, mediante o envio de notificação, por escrito (“Aviso de
Liberação”), para os demais Acionistas, extinguir todos os direitos contemplados neste
Acordo (exceto, no caso da Rhône, os direitos previstos na Cláusula 13.6.1 (e) abaixo) e,
assim fazendo, tal Acionista e suas Afiliadas ficarão livres para prosseguir com a
consumação do investimento ou aquisição do referido Negócio Concorrente.

(b)

Durante o Período de Não Concorrência, os Acionistas e suas Afiliadas não poderão adotar
quaisquer medidas relevantes (incluindo, mas não se limitando, a assinatura de uma carta de
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intenções ou memorando de entendimentos), cujo objetivo seja a realização de um
investimento substancial ou aquisição de qualquer Negócio Concorrente, exceto se tal
Acionista for Rhône ou Gávea e tal Acionista: notificar os demais Acionistas (também
denominado “Aviso de Liberação”) para extinguir todos os seus direitos contemplados
neste Acordo (salvo, no caso da Rhône, os direitos previstos na Cláusula 13.6.1(e) abaixo).
(c)

Durante o Período de Não Concorrência, os Acionistas ou quaisquer de suas Afiliadas não
poderão perseguir qualquer aquisição que não tenha sido aprovada, nos termos da Cláusula
6.7(s) acima.

(d)

Durante o Período de Não Concorrência, os Acionistas ou quaisquer de suas Afiliadas não
poderão (i) procurar, recrutar ou empregar qualquer empregado da Companhia ou de
quaisquer de suas Subsidiárias; ou (ii) procurar ou encorajar qualquer empregado da
Companhia ou de quaisquer de suas Subsidiárias a rescindir o contrato de trabalho com a
Companhia e suas Subsidiárias, ficando estabelecido, contudo, que nenhuma disposição
neste Acordo impedirá qualquer Acionista de (A) realizar uma procura através de anúncio
geral que não vise, especificamente, os empregados da Companhia ou de suas Subsidiárias;
ou de (B) procurar, recrutar ou empregar qualquer empregado da Companhia ou de
quaisquer de suas Subsidiárias, cujo contrato de trabalho tenha sido rescindido
anteriormente.

(e)

Os Acionistas entendem e concordam que, na hipótese de a Rhône extinguir todos os seus
direitos e obrigações, nos termos deste Acordo, mediante envio de Aviso de Liberação aos
demais Acionistas, (i) a Rhône deverá continuar tendo os direitos e obrigações
contemplados na Cláusula 10 (Direitos de Registro; Procedimento de Registro) e Cláusula
11 (Indenização) e (ii) a Companhia e os demais Acionistas deverão envidar seus melhores
esforços comercialmente razoáveis para conceder à Rhône direitos adicionais (que não
incluirão o direito de nomear um conselheiro) com o objetivo de satisfazer as obrigações da
Rhône nos termos do VCOC (Venture Capital Operating Company), conforme previsto no
ERISA (Employee Retirement Income Security Act).

13.6.2. Não obstante os Acionistas considerarem razoáveis as restrições contidas nesta Cláusula
13.6 em quaisquer circunstâncias, os mesmos concordam e declaram que, se qualquer das
mencionadas restrições for julgada sem efeito por ter extrapolado o limite do razoável, nas
circunstâncias, para a proteção dos interesses dos Acionistas, mas serem consideradas válidas caso
uma parte do texto fosse removida ou caso um prazo fosse reduzido ou caso o âmbito das atividades
e área de abrangência fossem diminuídas, os Acionistas realizarão as referidas modificações a esta
Cláusula 13, conforme necessário para torná-la válida e eficaz.
14.

PRAZO; RESCISÃO

14.1

Prazo

Este Acordo entrará em vigor na data de assinatura deste Acordo e permanecerá em vigor até 30 de
agosto de 2027.
14.2

Rescisão

Este Acordo ficará rescindido em relação a qualquer Acionista que deixar, com observância dos
termos deste Acordo, de ser titular de Ações.
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14.3

Inadimplemento

Será considerado inadimplente, relativamente a este Acordo (“Acionista Inadimplente”),
independentemente de qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial:
(a)

O Acionista que deixar de cumprir qualquer de suas 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

(b)

O Acionista que requerer recuperação judicial ou extrajudicial, tiver sua falência declarada
ou entrar em dissolução ou liquidação. O disposto nesta Cláusula 14.3 (b) acerca de
dissolução ou liquidação não se aplica ao caso previsto no item (d) da Cláusula 9.5 deste
Acordo, ficando estabelecido que as disposições das Cláusulas 9.9 e 9.11, ambas acima,
deverão ser observadas.

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 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 incorrerem 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 mesmo.
15.3.

Interveniência; Arquivamento nas Subsidiárias; Compromissos

15.3.1. A Companhia assina o Acordo para dele tomar ciência e para assumir o compromisso de
cumprir o aqui disposto.
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15.3.2. Os Acionistas e a Companhia 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 a toda e
qualquer Subsidiária, a pedido de qualquer Acionista, a Companhia obterá e entregará a tal
Acionista, com cópia para os demais Acionistas, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados da
solicitação, uma declaração da Subsidiária de que tomou ciência deste Acordo e o arquivou em sua
sede e confirmando o compromisso de cumpri-lo, no que couber.
15.4.

Execução Específica

Não obstante o disposto na Cláusula 15.8 abaixo, 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 leis aplicáveis, incluindo os artigos 461, 466-B, 632 e seguintes do Código de
Processo Civil. Para o fins da presente disposição, os Acionistas, neste ato, se sujeitam à
competência não exclusiva do Foro da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
exclusivamente para os fins de obter a execução específica das obrigações contempladas neste
Acordo, antes de iniciar qualquer procedimento de arbitragem.
15.5.

Sucessores

Este Acordo é irrevogável e obriga os Acionistas e seus sucessores e, na medida em que for previsto
neste Acordo, seus cessionários. 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, se exigido pela Cláusula 9.7 acima, aderiu e se tornou parte deste
Acordo.
15.6.

Novação

A falta ou atraso no exercício de qualquer direito de qualquer Acionista não implicará em renúncia
ou novação, nem afetará o subseqüente 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 e a Companhia, desde já, assumem o compromisso de submeter à arbitragem, de
forma definitiva, toda e qualquer divergência ou disputa decorrente deste Acordo, inclusive quanto
à sua interpretação, execução, inadimplemento, término ou nulidade. A arbitragem 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 nº 9.307,
de 23 de setembro de 1996. A presente Cláusula 15.8 constitui uma cláusula compromissória, nos
termos do art. 4º da Lei nº 9.307/96. O procedimento de arbitragem será conduzido em português
por 3 árbitros, os quais deverão ser fluentes também em inglês. Os documentos poderão ser
apresentados e testemunhas poderão realizar os seus depoimentos em português ou em inglês.
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15.9.

Acordo Integral

O presente Acordo representa o acordo integral entre os Acionistas, relativamente às matérias aqui
tratadas, substituindo o Acordo de Acionistas Original.
15.10. Idioma
O presente Acordo será assinado em duas versões, uma em português e outra em inglês. Na hipótese
de surgir qualquer conflito ou inconsistência entre as duas versões deste Acordo, a versão em
português prevalecerá.
15.11. Comunicações
Qualquer notificação ou outra comunicação efetuada nos termos deste Acordo, será realizada por
escrito em inglês e entregue através de fac-símile, em mãos ou carta registrada (com aviso de
recebimento) para os endereços indicados abaixo para cada uma dos Acionistas ou para qualquer
outro endereço de entrega que qualquer Acionista poderá informar, por escrito, aos outros
Acionistas. Qualquer notificação será considerada entregue, nos termos deste Acordo, (i) na data da
respectiva entrega quando entregue em mãos, (ii) na data do respectivo recebimento ou no 7°
(sétimo) Dia Útil após a respectiva postagem, o que ocorrer primeiro, quando entregue por carta
registrada; (iii) na data da respectiva entrega, quando entregue por courier (next-day or overnight
mail or delivery) ou (iv) no primeiro Dia Útil após a transmissão, quando entregue via fac-símile.
(a)

Se para a Companhia:
Magnesita Refratários S.A.
Praça Louis Ensch, 240
32210-902 Contagem – MG
Brasil
Fax: (+55 31) 3333-5695
At.: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

(b)

Se para Alumina, FIP GP ou FIPMAG:
Av. Brig. Faria Lima, 3900 – 7° andar
04538-132 São Paulo – SP
Brasil
Fax: (+55 11) 3556-5566
At.: Eduardo Alcalay

(c)

Se para FIP Gávea:
Rua Dias Ferreira, 190, 4º andar
22431-050 Rio de Janeiro - RJ
Brasil
Fax: (+55 21) 3526-9180
At.: Piero Minardi

40

(d)

Se para Rhône:
Rhône Capital LLC a/c
Rhône Partners III, LP
Rhône Offshore Partners III, LP
5 Princes Gate
SW7 1QJ Londres
Reino Unido
Telefone: +44 20 7761 1060
Fax: +44 20 7761 1111
At.: Andrew Sweet
Com cópia para:
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
São Paulo, SP - Brasil 01455-000
Fax: +5511 3247 8600
At.: Alexandre Bertoldi / Lior Pinsky

[restante da página intencionalmente deixado em branco]
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E, ESTANDO ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, firmam este Acordo em 7 (sete) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Contagem, 5 de novembro de 2008.

ALUMINA HOLDING LLC
Por: _______________
Nome:
Cargo:
GPC4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Por: _______________
Nome:
Cargo:
MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Por: _______________
Nome:
Cargo:
GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Por: _______________
Nome:
Cargo:
MUKDEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por: _______________
Nome:
Cargo:
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Por: _______________
Nome:
Cargo:
Testemunhas:

1. _______________________
Nome: ___________________
CPF/MF: _________________

2. _______________________
Nome: ___________________
CPF/MF:_________________
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