MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2017

Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de agosto de 2017, às 11:00 horas (BRT), na filial da Magnesita
Refratários S.A. (“Companhia”) localizada na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila
Nova Conceição, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-121.
Convocação, Presença e Agenda: Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração no
dia 5 de agosto de 2017, nos termos do §1º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração abaixo. A agenda consta na convocação da
presente reunião.
Mesa: Presidente –
Secretária –

Octavio Cortes Pereira Lopes
Lívia Mariz Junqueira

Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade pelos membros do Conselho de
Administração:
(i)

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

(ii)

Aprovar as informações trimestrais (ITR) relativas ao 2º trimestre do exercício social de
2017;

(iii)

Aprovar, nos termos do Artigo 204 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Alínea “h” do
Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição aos acionistas da Companhia, a
título de dividendos intermediários, do valor líquido total de R$5.919.537 (cinco milhões,
novecentos e dezenove mil, quinhentos e trinta e sete reais) à conta de reserva de lucros da
Companhia, de acordo com o balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2017, e
equivalente a R$ 0,118294975 por ação (desconsiderando-se as ações em tesouraria);
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(iv)

Aprovar, nos termos da Alínea “h” do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, a
distribuição aos acionistas da Companhia, a título de juros sobre o capital próprio, do valor
bruto total de R$37.029.956 (trinta e sete milhões, vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e
seis reais) à conta de reserva de lucros da Companhia, de acordo com o balanço patrimonial
levantado em 30 de junho de 2017, e equivalente a R$ 0,740000000 por ação
(desconsiderando-se as ações em tesouraria), com retenção do Imposto de Renda na fonte, na
forma da legislação aplicável, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes
ou isentos;
a. Farão jus ao recebimento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio, os
acionistas constantes da base acionária da Companhia em 17 de agosto de 2017 (data
base). A partir de 18 de agosto de 2017 (inclusive), as ações de emissão da Companhia
passarão a ser negociadas “ex-dividendos intermediários” e “ex-juros sobre o capital
próprio” e não farão jus ao seu recebimento;
b. Os dividendos intermediários e juros sobre capital próprio devidos aos acionistas da
Companhia serão pagos em moeda corrente nacional, sem correção monetária, na
proporção de cada acionista no capital social da Companhia, na forma do artigo 205, §3º
da Lei das S.A. O pagamento será realizado em 28 de agosto de 2017;
c. O valor líquido dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio distribuídos
aos acionistas da Companhia será imputado ao dividendo mínimo obrigatório que seja
deliberado na assembleia geral que aprovar as contas do exercício de 2017, se aplicável;

(v)

Aprovar a constituição e abertura de subsidiária da Companhia nos Estados Unidos da
América;

(vi)

Consignar o recebimento dos pedidos de renúncia apresentados pelos Srs. EDUARDO ROMEU
FERRAZ, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
44.939.894-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.343.008-69, com
escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza
Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-121, ao cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, para o qual havia sido eleito em Reunião do
Conselho de Administração realizada em 2 de janeiro de 2017, e OTTO ALEXANDRE LEVY
REIS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG 3.440.127,
emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 870.903.097-20, com escritório na
Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, CEP 32210-
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902, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, para o qual havia sido
eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de agosto de 2015, sendo
certo que tais renúncias surtirão efeitos a partir da data de hoje (inclusive);
(vii)

Eleger o Sr. OTÁVIO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1488122, emitida pela
SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 719.280.903-97, com escritório na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-121, para ocupar, em substituição ao Sr. Eduardo Romeu Ferraz, o
cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato
coincidente ao da atual Diretoria, isto é, até 6 de agosto de 2018, sendo certo que tal eleição
surtirá efeitos a partir de hoje (inclusive). O Sr. Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira
passará a cumular as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores com as
funções de seu atual cargo de Diretor sem designação específica;

(viii)

Consignar que o diretor ora eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas
nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., tendo tal diretor, consultado anteriormente,
confirmado que não estar incurso em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades
dos cargos para os quais foi designado, que não ocupa cargo em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado da Companhia e que não possui interesses conflitantes
com a mesma. O Diretor da Companhia ora eleito será investido em seu cargo mediante
assinatura, dentro do prazo legal, do Termo de Posse lavrado em livro próprio, ficando sua
posse condicionadas à assinatura do referido documento;

(ix)

Consolidar a composição da atual Diretoria da Companhia, com mandato até 6 de agosto de
2018, conforme ora deliberado: (i) no cargo de Diretor Presidente, Luis Rodolfo Mariani
Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1.273.768, inscrito no CPF/MF sob o nº 642.154.076-72; (ii) no cargo de Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores e de Diretor sem designação específica, o Sr. Otávio
Augusto Castro Lustosa Nogueira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da carteira de identidade nº 1488122, emitida pela SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº
719.280.903-97; e (iii) nos cargos de Diretores sem designação específica: Gilmar Fava
Carrara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1577298,
emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.560.936-87; e Francisco José
Carrara Fava, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade M6511989,
emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 905.792.756-04, tendo o Sr. Otávio
Augusto Castro Lustosa Nogueira escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr.
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Eduardo Souza Aranha, 387, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-121, e os demais na
Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, CEP 32210902;
(x)

Autorizar a administração da Companhia para que tome todas as providências necessárias
para implementação das deliberações aprovadas acima.

Encerramento, Lavratura, Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e aprovada, tendo sido assinada pelo
Presidente, pela Secretária e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Octavio Cortes Pereira Lopes – Presidente; e Lívia Mariz Junqueira – Secretária. Membros do Conselho
de Administração: Octavio Cortes Pereira Lopes; Fersen Lamas Lambranho; Thiago Emanuel
Rodrigues; Lucas Álvares Martín Garrido; Nelson Rozental; Franz-Ferdinand Buerstedde; Luiz Alves
Paes de Barros; Bernardo Guimarães Rodarte; Ronaldo de Carvalho Caselli.
Declaro que a presente ata é copia fiel da versão lavrada em livro próprio.
São Paulo/SP, 11 de agosto de 2017.

____________________________________
Livia Mariz Junqueira
Secretária
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