Assembleia pendente de aprovação
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MAGNESITA REFRATARIOS S.A. de 30/04/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O acionista poderá exercer seu direito de voto à distância, conforme Instrução CVM nº 481/09 e
suas alterações, através do preenchimento do presente Boletim de Voto à Distância. Para que o
Boletim de Voto a Distância seja considerado válido, é imprescindível: (i) o preenchimento de
todos os campos manualmente e com letra de forma legível, incluindo a indicação do nome ou
denominação social completa do acionista e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de
endereço de e-mail para eventuais contatos; (ii) a rubrica de todas as páginas do Boletim de Voto
a Distância; e (iii) a assinatura ao final do Boletim de Voto a Distância do acionista ou seu
representante legal, conforme o caso e nos termos da legislação vigente. A Companhia exigirá o
reconhecimento de firma dos Boletins de Voto assinados no território brasileiro e a notarização e
apostilamento daqueles assinados fora do país. O Acionista que preencha as condições
estabelecidas na Lei n° 6.404/76, art. 161, ou seja, o acionista individual ou acionistas
minoritários, em conjunto, que representem, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a
voto, terão o direito de eleger, em votação em separado, um membro do Conselho Fiscal e,
conforme aplicável, indicar um candidato, indicando o nome do candidato à Companhia, na forma
da legislação vigente.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O Acionista que optar por exercer direito de voto a distância por meio deste Boletim de Voto a
Distância poderá preenchê-lo observadas as orientações acima e enviá-lo à Companhia, ou
transmitir instruções de preenchimento a seus respectivos custodiantes/escrituradores, conforme
abaixo:
Mediante envio do Boletim de Voto a Distância preenchido e assinado diretamente à Companhia
Caso os acionistas queiram encaminhar sua orientação de voto diretamente à Companhia,
deverão acessar a área de Governança Corporativa do site de Relações com Investidores da
Companhia (https://ri.magnesita.com) ou o site da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc),
imprimir este Boletim de Voto a Distância, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo. Na
sequência, deverão encaminhar este Boletim de Voto a Distância devidamente preenchido,
rubricado e assinado, juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados na tabela
abaixo, todos os quais deverão ser recebidos pela Companhia até o dia 23.04.2018 (inclusive),
para o seguinte endereço postal: Magnesita Refratários S.A., Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha,
387 - 5ºandar, Itaim Bibi - São Paulo / SP, CEP: 04543-121, Brasil.
Mediante instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao escriturador das ações da
companhia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas no Itaú
Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), na qualidade de escriturador das ações da Companhia. Os
acionistas elegíveis que desejarem utilizar esta opção deverão realizar um cadastro e possuir um
certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado
digital estão descritas no seguinte endereço:
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/
Mediante instruções de voto transmitidas pelos acionistas aos seus respectivos agentes de
custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas com
instituições e/ou corretoras (“Agentes de Custódia”) na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
Nesse caso, o voto a distância será exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos
adotados pelos Agentes de Custódia que mantém suas posições em custódia.
O acionista titular de ações depositadas na B3 que optar por exercer o seu direito de voto a
distância deverá fazê-lo mediante a transmissão de sua instrução de voto ao Agente de Custódia
com o qual mantém suas ações em custódia, observadas as regras determinadas por esses
últimos, que, na sequência, encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da
B3.
Como a prestação do serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento deste
Boletim de Voto a Distância é facultativo para os Agentes de Custódia, recomendamos que o
acionista verifique se o seu custodiante está habilitado a prestar tal serviço e quais os
procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto, bem como os
documentos e informações por eles exigidos.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do Boletim de Voto a Distância para seus agentes de custódia até 7
dias antes da data de realização da AGOE, ou seja, até 20.4.2018 (inclusive), salvo se prazo
diverso, sempre anterior a essa data, for estabelecido por seus Agentes de Custódia.
Documentação autenticada a ser encaminhada a Companhia juntamente com o Boletim de Voto a
Distância
O acionista que optar por enviar este Boletim de Voto diretamente à Companhia deverá
encaminhar à Companhia os seguintes documentos: via física original do Boletim de Voto a
Distância devidamente preenchido, rubricado e assinado; comprovante da instituição financeira
depositária das ações escriturais ou em custódia (art. 41, Lei 6.404/76) para comprovar sua
qualidade de acionista (será dispensada a apresentação do comprovante pelo titular de ações
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qualidade de acionista (será dispensada a apresentação do comprovante pelo titular de ações
escriturais constante da relação de acionistas fornecida pela instituição financeira depositária); e
cópia autenticada dos seguintes documentos de identificação:
(a) Pessoa Física: CPF e documento de identidade1 com foto do acionista ou de seu
representante legal;
(b) Pessoa Jurídica: CPF e documento de identidade com foto do acionista ou de seu
representante legal; Contrato Social ou Estatuto Social ou Regulamento consolidado e atualizado;
e documento que comprove os poderes de representação; e
(c) Fundo de Investimento: CPF e documento de identidade com foto do acionista ou de seu
representante legal; Contrato Social ou Estatuto Social ou Regulamento consolidado e atualizado;
e documento que comprove os poderes de representação; e Regulamento consolidado e
atualizado do fundo.
A Companhia exigirá o reconhecimento de firma dos Boletins de Voto assinados no território
brasileiro e a notarização e apostilamento daqueles assinados fora do país.
Observamos que, antes de seu encaminhamento à Companhia, os documentos societários e de
representação das pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira
deverão ser traduzidos por tradutor juramentado para a língua portuguesa. As respectivas
traduções juramentadas deverão ser registradas no Registro de Títulos e Documentos.
Solicitamos ao acionista que também antecipe o encaminhamento dos documentos à Companhia,
enviando as vias digitalizadas do Boletim de Voto a Distância e dos documentos acima referidos
para o seguinte endereço eletrônico: ri@magnesita.com.
De qualquer modo, é indispensável que a Companhia receba a via original do Boletim de Voto a
Distância e cópia autenticada dos demais documentos encaminhados anteriormente por e-mail
pelo acionista até o dia 23.04.2018 (inclusive), no seguinte endereço: Magnesita Refratários S.A.,
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 - 5ºandar, Itaim Bibi - São Paulo / SP, CEP: 04543-121,
Brasil.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento das vias físicas dos referidos documentos, a
Companhia enviará aviso ao acionista, por meio do endereço eletr
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
A/C Magnesita Refratários S.A.
Departamento de Relações com Investidores
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 - 5ºandar
Itaim Bibi - São Paulo / SP
CEP: 04543-121
Telefone: +55 11 3152-3203
+55 11 3152-3241
Depto de RI: ri@magnesita.com
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Itaú Corretora de Valores S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, CEP:
04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.
Telefone de atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7209285 (demais localidades)
Responsável pelo departamento de escrituração
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. 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
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, nos termos da Proposta da Administração da Companhia:
Tendo em vista a apuração pela Companhia de prejuízo no exercício social encerrado em
31/12/2017, aprovar a não distribuição de dividendos no presente exercício.
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[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal por chapa única
Chapa Proposta
Pedro Wagner Pereira Coelho / Sergio Antonio Cordeiro de Oliveira
Ricardo Scalzo / José Abramovicz
Thiago Costa Jacinto / Henrique Bredda
3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Proposta
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição
em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? [ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Deliberação Simples
5. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia e fixar a remuneração
dos membros do Conselho Fiscal, nos termos da Proposta da Administração da Companhia:
Remuneração global anual dos administradores, incluindo a parcela variável, para o exercício de
2018 seja aprovada até o limite máximo de R$10,7 milhões para o exercício de 2018, sendo: R$
231,1 mil para o Conselho de Administração, R$10,2 milhões para a Diretoria Estatutária e
R$231,0 mil para o Conselho Fiscal.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
6. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral, as instruções de voto constantes
deste boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda
convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

