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 15 DE MARÇO DE 2018
Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de março de 2018, às 12:00 horas, 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 Ordem do Dia: Convocação enviada por escrito aos membros do Conselho de
Administração em 7 de março de 2018, nos termos do art. 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes também (a) via conferência
telefônica, o Sr. Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia; (b) via conferência telefônica, o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho,
representando o Conselho Fiscal da Companhia, em virtude do disposto no art. 163, §3º, da Lei nº
6.404/76 (“Lei das S.A.”); e (c) o Sr. Fábio Abreu, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de dezembro 2017. A ordem do dia consta da convocação realizada.
Mesa: Presidente – Octavio Cortes Pereira Lopes
Secretária – Paulo Zaccharias Neto
Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos membros do Conselho de
Administração ora presentes:
(i)

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

(ii)

Aprovar, sem ressalvas, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, os quais serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral juntamente
com o parecer dos auditores independentes;

(iii)

Aprovar a seguinte proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, em conformidade com a proposta da Administração: tendo em vista que
a Companhia não apurou lucro líquido, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas
no presente exercício;
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(iv)

Tendo em vista a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia pelo Conselho de
Administração, aprovar o teor do voto a ser proferido pela Companhia nas assembleias
gerais, assembleias ou reuniões de sócio das demais sociedades ou consórcios nos quais a
Companhia detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação, cujas demonstrações
financeiras tenham servido de base para as demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, no sentido de (a) aprovar as contas da administração; (b) aprovar a proposta de
destinação do resultado do exercício; e (c) reeleger os atuais administradores e membros do
Conselho Fiscal de tais sociedades e consórcios, nos casos aplicáveis;

(v)

Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser
realizada na sede da Companhia, no dia 30 de abril de 2018, em horário a ser oportunamente
definido, 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 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; e 2. em Assembleia Geral Extraordinária:
(v) deliberar sobre a eleição de membro suplente do Conselho de Administração, em função
da renúncia apresentada pela Sra. Lívia Mariz Junqueira; (vi) 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”;

(vi)

Aprovar o aumento de capital social na subsidiária da Companhia, Reframec Manutenção e
Montagens de Refratários S.A. (“Reframec”), no valor de R$ 10.000.000,00, em condições a
serem definidas pela administração da Companhia. Dessa forma, fica desde já aprovada a
consequente alteração do estatuto social da Reframec;

(vii) Aprovar a redução do capital social da subsidiária da Companhia, Mag Data Part. e Invest.
em Proj. de Miner. S.A. (“Mag Data”), no valor de R$ 8.900.000,00, em condições a serem
definidas pela administração da Companhia, com a consequente alteração do seu estatuto
social (“Redução de Capital Mag Data”);
(viii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou
convenientes para implementar as deliberações acima, inclusive (a) publicar o edital de
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convocação da referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma da lei; e (b)
votar nas respectivas Assembleias Gerais da Reframec e Mag Data no sentido de aprovar o
Aumento de Capital Reframec e a Redução de Capital Mag Data, respectivamente.
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), Paulo Zaccharias Neto (Secretário). Membros do Conselho
de Administração: Octavio Cortes Pereira Lopes; Stefan Borgas; Thiago Emanuel Rodrigues; Robert
Ranftler; Eduardo Guardiano Leme Gotilla; Gilmar Fava Carrara; Luiz Alves Paes de Barros; Bernardo
Guimarães Rodarte; Ronaldo de Carvalho Caselli.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo/SP, 15 de março de 2018.
PAULO ZACCHARIAS NETO
Secretário
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