MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO
A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM
481”), divulga para os acionistas e o mercado em geral, o mapa final de votação sintético,
referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018
(“AGOE”), consolidando os votos proferidos à distância e os votos proferidos presencialmente,
conforme computados na AGOE, nos termos da planilha anexa.
Contagem, 30 de abril de 2018.
Otavio Augusto Castro Lustosa Nogueira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.
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MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO
Mapa final de votação sintético da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Magnesita
Refratários S.A. (“Companhia”) realizada no dia 30 de abril de 2018:

Matérias
Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
(i)
Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o relatório da administração, as
demonstrações
financeiras
auditadas
da
Companhia e o parecer dos auditores
independentes, relativos ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017.
(ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, nos termos da Proposta da Administração
da Companhia: tendo em vista a apuração pela
Companhia de prejuízo no exercício social
encerrado em 31/12/2017, aprovar a não
distribuição de dividendos no presente exercício.
(iii) Aprovar a eleição em separado dos seguintes
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
sem a participação dos acionistas controladores:
Thiago Costa Jacinto / Henrique Bredda
(iv) Aprovar a eleição dos seguintes membros efetivos
e suplentes do Conselho Fiscal nos termos da
chapa anteriormente divulgada na Proposta da
Administração.
Thiago Costa Jacinto / Henrique Bredda
(v) Fixar a remuneração global anual dos
administradores da Companhia e fixar a
remuneração dos membros do Conselho Fiscal
nos termos da Proposta da Administração da
Companhia:
Remuneração global anual dos administradores,
incluindo a parcela variável, para o exercício de
2018 seja aprovada até o limite máximo de
R$10,7 milhões para o exercício de 2018, sendo:
R$ 231,1 mil para o Conselho de Administração,
R$10,2 milhões para a Diretoria Estatutária e
R$231,0 mil para o Conselho Fiscal.
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
Deliberar sobre a eleição de membro suplente do
(i)
Conselho de Administração, em função da
renúncia apresentada pela Sra. Lívia Mariz
Junqueira, nos termos da Proposta da
Administração:
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Favoráveis

Contrários

Abstenções

[33.897.464]

[-]

[787.902]

[33.488.636]

[-]

[1.196.730]

[1.196.730]

[52.282]

[5.082.235]

[25.020.242]

[3.305.077]

[28.800]

[32.938.346]

[536.590]

[1.210.430]

[33.033.706]

[441.230]

[1.210.430]

(ii)

Aprovar a indicação do seguinte membro para
recompor o cargo de membro suplente do
Conselho de Administração: Simon
Kuchelbacher, austríaco, casado, administrador de
empresas, portador do passaporte austríaco Nº
N2021884, domiciliado na Áustria, na
Wienerberstrasser 9, 1100, Vienna.
Deliberar sobre ajuste na redação da alínea ‘b’ do
Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para
melhor especificar determinadas atividades
acessórias que já são desenvolvidas pela
Companhia, de modo que a referida alínea
[33.488.636]
compreenda
o
seguinte:
“fabricação,
reaproveitamento, reciclagem, manuseio e
comercialização
de
materiais
refratários,
isolantes, produtos eletrofundidos, cerâmicos e
produtos químicos orgânicos e inorgânicos”.
*****************
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[-]

[1.196.730]

