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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Senhores Acionistas,
Apresentamos a seguir a Proposta da Administração (“Proposta”) acerca das matérias
constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária da Magnesita Refratários S.A.
(“Companhia” ou “Magnesita”), a ser realizada no dia 21 de agosto de 2018, às 10:00 horas,
na sede da Companhia, localizada na Praça Louis Ensch, n. 240, Cidade Industrial, na Cidade de
Contagem, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP 32210-050, conforme Edital de Convocação
divulgado nesta data, para deliberar sobre o seguinte:
(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 (“Regulamento 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.
Esclarecimentos sobre a Ordem do Dia
Por meio do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 27 de outubro de 2017, a
Companhia comunicou a intenção do seu acionista controlador de realizar, de maneira
unificada com a OPA por alienação de controle, a OPA para cancelamento de registro categoria
“A” da Companhia perante a CVM e a OPA para saída da Companhia do Novo Mercado da B3.
Diante disso, em linha com o item 8 do Ofício 618/2017-DRE da B3, dado que o Fato Relevante
foi divulgado em 27 de outubro de 2017, as disposições do Regulamento 2017 aplicam-se a
saída da Companhia do Novo Mercado.
Conforme Regulamento 2017, a Companhia poderá sair do Novo Mercado a qualquer tempo,
desde que a saída seja aprovada previamente em assembleia geral de acionistas, conforme
ordem do dia constante do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada em 21 de agosto de 2018.
Considerando que de acordo com as disposições do Regulamento 2017, a efetivação da saída
do Novo Mercado não depende de aceitação da OPA por percentual mínimo de acionistas, a
Companhia poderá sair do Novo Mercado, desde que a aprovada sua saída do Novo Mercado
pela Assembleia Geral Extraordinária, acompanhada do 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. Nesse cenário, a
Companhia não teria mais seus valores mobiliários listados no segmento especial de listagem
do Novo Mercado da B3.
Além disso, esclarece-se que qualquer opinião relacionada às matérias submetidas à
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia pelo Conselho de Administração da Companhia
depende dos termos do edital da OPA a serem divulgados pelo ofertante e que, portanto, os
membros do Conselho de Administração da Companhia somente se manifestarão acerca da
OPA e outras matérias relacionadas no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
publicação do edital da OPA, nos termos do Artigo 15, item (aa) do Estatuto Social da
Companhia.
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Documentos à Disposição dos Acionistas
Encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, em sua página de
Relações com Investidores (https://ri.magnesita.com) e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os
seguintes documentos relativos a ordem do dia:
a. Edital de Convocação; e
b. Proposta da Administração.
Participação dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária
Poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária os acionistas titulares de ações emitidas
pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações
estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo
serviço de ações escriturais da Companhia, conforme o que dispõe o artigo 126 da Lei nº
6.404/76. A participação do acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente
constituído (observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76).
Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado no Edital
de Convocação, portando comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da
Companhia, expedido por instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais
e/ou agente de custódia, bem como os seguintes documentos:
a. Pessoas físicas: documento de identificação com foto;
b. Pessoas jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação
(ata de eleição dos diretores e/ou procuração); bem como documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e
c. Fundos de investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do
fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição
dos diretores e/ou procuração); bem como documento de identificação com foto
do(s) representante(s) legal(is).
Os acionistas e seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária munidos dos documentos hábeis de identidade e, conforme o caso,
comprovação de poderes.
Aos acionistas que se farão representar por meio de procuração outorgadas para o fim
específico de participar em assembleias, informamos que a Companhia exigirá o
reconhecimento de firma das procurações assinadas no território brasileiro e a notarização,
apostilamento, tradução juramentada e registro no Cartório de Títulos e Documentos daquelas
assinadas fora do país.
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 8º
do Estatuto Social da Companhia e do Edital de Convocação, a Companhia solicita aos
Senhores Acionistas que depositem os documentos necessários para participação na
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Assembleia Geral Extraordinária com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
aos cuidados do Departamento Jurídico:
Departamento Jurídico
Praça Louis Ensch, n. 240, Bairro Cidade Industrial
Contagem – MG, Brasil
CEP: 32210-050
A Companhia ressalta, entretanto, que o depósito prévio da documentação visa somente dar
agilidade ao procedimento da Assembleia Geral Extraordinária, não sendo condição necessária
para a participação.
Contagem, 02 de agosto de 2018.
Atenciosamente,
Administração
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