MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
MAPA FINAL SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM
481”), divulga para os acionistas e o mercado em geral, o mapa sintético de votação referente à
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2018 (“AGOE”),
com a consolidação das instruções de voto transmitidas pelos acionistas aos agentes de custódia
e ao escriturador, conforme planilha anexa.
A Companhia esclarece que não recebeu diretamente, na forma do art. 21-B, I, da ICVM 481,
nenhum boletim de voto à distância, de modo que o mapa anexo mostra o resultado consolidado
da votação à distância.
A Companhia esclarece que o exercício desse direito de voto, por meio do preenchimento e
entrega de boletim de voto à distância, não impede seu comparecimento e o exercício presencial
do voto, hipótese na qual a Mesa da AGOE desconsiderará a instrução de voto a distância, nos
termos do artigo 21-W, parágrafo 5º, inciso I, da ICVM 481.
A Companhia alerta ainda que as informações constantes do mapa de votação sintético ora
divulgado em atendimento ao disposto no artigo 21–T, parágrafo 2º e 21-W, parágrafo 3º, da
ICVM 481, podem não representar os resultados das votações relativas às matérias que serão
submetidas à deliberação em AGOE, conforme Edital de Convocação divulgado em 29 de
março de 2018, tendo em vista que referido mapa de votação compreende tão somente os votos
proferidos a distância.

Contagem, 27 de abril de 2018.
Otavio Augusto Castro Lustosa Nogueira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.
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MAPA FINAL SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
Mapa sintético de votação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Magnesita
Refratários S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 30 de abril de 2018:

Matérias
Em sede de 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 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.
(iii) Deliberar sobre a eleição dos membros e
respectivos suplentes do Conselho Fiscal,
conforme chapa indicada na Proposta da
Administração:
Pedro Wagner Pereira Coelho / Sergio Antonio
Cordeiro de Oliveira
Ricardo Scalzo / José Abramovicz
Thiago Costa Jacinto / Henrique Bredda
(iv) Caso um dos candidatos que compõem a chapa
deixe de integrá-la para acomodar a eleição em
separado de que trata os art. 161, § 4º, da Lei nº
6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas
ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?
(v) 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.
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Favoráveis

Contrários

Abstenções

[2.545.975]

[-]

[787.902]

[3.333.877]

[-]

[-]

[3.289.877]

[44.000]

[-]

[-]

[3.305.077]

[28.800]

[2.801.857]

[518.320]

[13.700]

(vi)

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?
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
Deliberar sobre a eleição de membro suplente do
(i)
Conselho de Administração, em função da
renúncia apresentada pela Sra. Lívia Mariz
Junqueira, nos termos da Proposta da
Administração:
Aprovar a indicação do seguinte membro para
recompor o cargo de membro suplente do
Conselho
de
Administração:
Simon
Kuchelbacher, austríaco, casado, administrador de
empresas, portador do passaporte austríaco Nº
N2021884, domiciliado na Áustria, na
Wienerberstrasser 9, 1100, Vienna.
(ii) 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”.
(iii) 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?

[2.533.488]

[800.389]

[-]

[2.897.217]

[422.960]

[13.700]

[3.333.877]

[-]

[-]

[3.007.808]

[326.069]

[-]

*****************
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