MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 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 Ordinária e Extraordinária a ser
realizada no dia 30 de abril de 2018, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP
32210-050, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1.

Em 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;

(iii)

deliberar sobre a eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal;

(iv)

fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia e fixar a remuneração
dos membros do Conselho Fiscal.

2.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i)

deliberar sobre a eleição de membro suplente do Conselho de Administração, em função da
renúncia apresentada pela Sra. Lívia Mariz Junqueira;

(ii)

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 compreenda o seguinte: ‘fabricação,
reaproveitamento, reciclagem, manuseio e comercialização de materiais refratários, isolantes,
produtos eletrofundidos, cerâmicos e produtos químicos orgânicos e inorgânicos.

Informações Gerais:
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nos endereços eletrônicos da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br), todos os
documentos pertinentes às matérias constantes da ordem do dia, incluindo os seguintes documentos:
(i) relatório anual da administração; (ii) demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (iii) parecer dos auditores independentes.
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Os acionistas da Companhia deverão depositar com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, na sede social: (i) o comprovante expedido pela instituição financeira depositária das
ações escriturais de sua titularidade ou em custódia; e (ii) se for o caso, instrumento de mandato para
representação do acionista por procurador, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto
Social.
Para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por meio do procedimento de voto à
distância, os acionistas devem enviar boletim de voto à distância de acordo com as instruções
constantes do item 12 do Formulário de Referência da Companhia.

Contagem, 29 de março de 2018.

Octavio Cortes Pereira Lopes
Presidente do Conselho de Administração
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