MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. acionistas da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) convocados, na
forma do Estatuto Social da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 21 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na
Praça Louis Ensch, n. 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia:
(i)

A saída da Companhia do segmento especial de listagem do Novo Mercado da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”), nos termos do Regulamento
de Listagem do Novo Mercado vigente até 31.12.2017 e do Estatuto Social da
Companhia, condicionada ao lançamento de oferta pública de aquisição de
ações ordinárias da Companhia em circulação no mercado pelo acionista
controlador da Companhia, cuja finalidade inclua a saída da Companhia do
Novo Mercado, em até 12 (doze) meses da realização da Assembleia Geral
Extraordinária.

Informações Gerais:
Estão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nos endereços
eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), todos os documentos pertinentes às matérias
constantes da ordem do dia.
Os acionistas da Companhia deverão depositar com pelo menos 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, aos cuidados do “Departamento Jurídico”, localizado na sede
da Companhia: (i) documento de identidade e de representação, no caso de pessoa
jurídica; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais de sua titularidade ou em custódia; e (iii) se for o caso, instrumento de
mandato para representação do acionista por procurador, devidamente regularizado
na forma da lei e do Estatuto Social.
Contagem, 02 de agosto de 2018.
Octavio Cortes Pereira Lopes
Presidente do Conselho de Administração
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