MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ/MF N° 08.684.547/0001-65
COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 27 de junho de 2016 - A Magnesita Refratários S.A. (Novo Mercado:
MAGG3) (“Companhia”) vem comunicar aos acionistas da Companhia e ao mercado
em geral que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração aprovou
mudanças na composição da administração da Companhia.
No contexto do processo de fortalecimento da imagem de player global do Grupo
Magnesita, o que envolveu a criação da subsidiária inglesa da Companhia, Magnesita
International Ltd. (“Mag International”), e a reorganização de parte dos negócios sociais
sob a subsidiária luxemburguesa da Companhia, Magnesita Finance S.A. (“Mag Lux”),
e a consequente transferência de alguns diretores executivos da Companhia para o
Reino Unido, com o fim de assumir a administração da Mag International e de melhor
acompanhar as atividades da Mag Lux, os Srs. Octavio Cortes Pereira Lopes e Luiz
Gustavo Perrotti Rossato renunciaram a seus cargos de Diretor Presidente e Diretor sem
designação especifica.
O Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes permanecerá à frente do Grupo Magnesita em
relação às suas operações internacionais, mas deixará de ser diretor da Companhia,
juntamente com o Sr. Luiz Gustavo Perrotti Rossato, inclusive em razão da exigência da
legislação brasileira de que diretores estatuários de companhias devam ser residentes no
Brasil.
Em função de tais renúncias, o Sr. Luis Rodolfo Mariani Bittencourt foi eleito o novo
Diretor Presidente da Companhia e o Sr. Francisco José Carrara Fava foi eleito o novo
Diretor sem designação específica da Companhia.
Ainda no contexto do processo de fortalecimento da imagem de player global do Grupo
Magnesita, o Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes foi nomeado Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Fersen Lamas Lambranho, o qual,
por sua vez, passará a ocupar o cargo de Vice-Presidente do referido órgão.
Todas essas mudanças surtirão efeitos a partir de 1º de julho de 2016, ressaltado que as
mudanças no Conselho de Administração ainda dependem de ratificação pela
Assembleia Geral.
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