MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n. 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018
Data, Hora e Local: Ao 13º dia do mês de agosto de 2018, às 10 horas, via
videoconferência/teleconferência na sede da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), localizada na
Praça Louis Ensch, n. 240, Cidade Industrial, na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP
32210-050.
Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação encaminhada por escrito aos membros do Conselho
de Administração em 06 de agosto de 2018, nos termos do art. 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia,
constando a ordem do dia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, considerado o envio antecipado de voto pelos conselheiros Gilmar Fava Carrara e Luis Alves
Paes de Barros, nos temos do art. 16, §6º do Estatuto Social da Companhia e a presença dos demais
conselheiros na forma do art. 16, §8º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. Ricardo
Scalzo, membro do Conselho Fiscal da Companhia.
Mesa: Presidente – Octavio Cortes Pereira Lopes
Secretário – Gustavo César Parreiras Cavalcanti
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 as informações trimestrais (ITR) relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2018;

(iii)

Aprovar, nos termos do artigo 15, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, a celebração, do
Contrato Particular de Compra e Venda de Ação entre suas controladas Grayhill MMD Holding
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.578.835/0001-26, na qualidade de vendedora, e Araçuaí
Holding S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 16.630.307/0001-06, na qualidade de compradora,
pelo qual será alienada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Magnesita Mineração S/A, inscrita
no CNPJ/MF sob n. 00.592.603/0001-20, nos termos da minuta anteriormente disponibilizada pela
Diretoria a este Conselho de Administração, a qual se encontra arquivada na sede social;
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(iv)

Aprovar, nos termos do artigo 15, alínea “k” do Estatuto Social da Companhia, a celebração de um
contrato entre uma subsidiária da Companhia, a Refractarios Magnesita Colombia SA "MAGCO",
sociedade identificada pelo NIT. 900.156.499-6 e Acerias Paz del Rio SA "PDR", sociedade
identificada pelo NIT. 860.029.995-1, pelo prazo aproximado de 03 anos e 04 meses, com valor
estimado de US$40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares), nos termos da minuta anteriormente
disponibilizada pela Diretoria a este Conselho de Administração, a qual se encontra arquivada na
sede social;

(v)

Aprovar, nos termos do artigo 15, alínea “u” do Estatuto Social da Companhia, a orientação de
voto para os representantes da Companhia em reunião de sócios da Metal Data Participações
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.128.700/0001-70, que realizar-se-á em 21 de agosto de
2018, no sentido de aprovar: (i) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2011 e 31
de dezembro de 2012; (ii) a ratificação da destinação dos resultados apurados nos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012; e (iii) sem ressalvas ou
restrições, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da sociedade relativas aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013; 31 de dezembro de 2014; 31 de dezembro de
2015; 31 de dezembro de 2016; e 31 de dezembro de 2017;

(vi)

Aprovar, nos termos do artigo 15, alínea “p” do Estatuto Social da Companhia, a extinção das
empresas Mag Data Participações e Investimentos em Projetos de Mineração S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 14.605.116/0001-69; Metal Data Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 14.128.700/0001-70; Metal Data S.A. – Mineração e Metalurgia, inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 13.266.833/0001-40; Araçuaí Holding S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.
16.630.307/0001-06; MMD Araçuaí Holding Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.
12.299.308/0001-69; Mag-Tec Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.
02.497.342/0001-94; e Grayhill MMD Holding Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.
17.578.835/0001-26, todas controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia;

(vii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes
para implementar as deliberações acima.
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, pelo Secretário, pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da
Companhia fisicamente presentes. Mesa: Octavio Cortes Pereira Lopes (Presidente), Gustavo César
Parreiras Cavalcanti (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. Membro do Conselho Fiscal: Ricardo Scalzo.
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Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Contagem/MG, 13 de agosto de 2018.

Gustavo César Parreiras Cavalcanti
Secretário

CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: INTERNO

3

