MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018
Data, Hora e Local: Ao 23 dia do mês de novembro de 2018, às 9:30 horas, via 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 32.210-050.
Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação encaminhada por escrito aos membros do Conselho
de Administração em 18 de novembro de 2018, nos termos do artigo 16, §1º, do Estatuto Social da
Companhia, constando a ordem do dia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, conforme indicado ao final da presente ata.
Mesa: Presidente – Eduardo Guardiano Leme Gotilla
Secretário – Gustavo César Parreiras Cavalcanti
Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações pela totalidade dos membros do Conselho de
Administração ora presentes que participaram da deliberação. Em razão da natureza objeto de
deliberação, o Sr. Eduardo Guardiano Leme Gotilla se absteve de intervir e votar.
(i)

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; e

(ii)

Manifestar-se, nos termos do artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado e do artigo 14, §2º,
inciso (aa) do Estatuto Social da Companhia, favoravelmente à aceitação da Oferta (conforme
definido no Parecer previsto no Anexo I a esta ata), nos termos do parecer emitido, em conjunto,
pelos membros que integram este Conselho de Administração, na forma do Anexo I a esta ata,
alertando, contudo, que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final acerca da sua
aceitação ou não.

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 e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Eduardo Guardiano Leme Gotilla (Presidente), Gustavo César Parreiras Cavalcanti (Secretário).
Membros do Conselho de Administração: Eduardo Guardiano Leme Gotilla (efetivo); Bernardo

CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: INTERNO

1

Guimarães Rodarte (efetivo); Luiz Alves Paes de Barros; Ronaldo de Carvalho Caselli (efetivo); Gilmar
Fava Carrara (efetivo), Rubens Freitas (suplente) e João Junqueira (suplente).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Contagem/MG, 23 de novembro de 2018.

Gustavo César Parreiras Cavalcanti
Secretário
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ANEXO I
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA A RESPEITO DA
OFERTA PÚBLICA UNIFICADA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO
DA MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.

Em cumprimento ao disposto no artigo 21 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" e "Regulamento do Novo Mercado", respectivamente), do artigo 14, §2º,
inciso (aa) do Estatuto Social da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia") e de acordo com as
orientações contidas no Ofício 735/2017-DRE, divulgado pela B3 em 28 de dezembro de 2017, o
Conselho de Administração da Companhia apresenta seu parecer prévio ("Parecer") a respeito da oferta
pública unificada para aquisição de até a totalidade das 25.020.239 Ações, correspondentes à totalidade
das Ações , excetuadas (a) as de titularidade da Ofertante e de pessoas a ela vinculadas; (b) as de
titularidade dos administradores da Companhia; e (c) as em tesouraria. As ações em circulação
correspondem a 25.001.502 ações ordinárias (posição em 17 de agosto de 2018) ("Ações em
Circulação"), acrescidas das Ações de titularidade dos administradores da Companhia e das Ações de
pessoas vinculadas à Dutch Brasil Holding B.V. ("Ofertante") ("Ações Objeto da Oferta"), lançada pela
Ofertante, na qualidade de nova acionista controladora da Companhia, (i) em atendimento à obrigação da
Ofertante de apresentar oferta pública de aquisição em virtude de alienação direta de controle da
Companhia, o qual foi adquirido pela Ofertante ("OPA por Alienação de Controle"); (ii) para
cancelamento do registro da Companhia na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como emissor de
valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários ("OPA
para Cancelamento de Registro"); e (iii) para a saída do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão ("Novo Mercado", "B3" e "OPA para Saída do Novo Mercado", respectivamente), observadas as
disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado vigente até 31 de dezembro de 2017
("Regulamento do Novo Mercado", e "Oferta", respectivamente), de acordo com o disposto nas Seções
VIII, X e XI do Regulamento do Novo Mercado, nos artigos 29 e seguintes do Estatuto Social da
Companhia, nos artigos 4°, §4º e 254-A da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
("Lei das Sociedades por Ações"), na Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei
do Mercado de Valores Mobiliários"), na Instrução da CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme
alterada ("Instrução CVM 361") e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e do "Edital
de Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Magnesita Refratários
S.A." ("Edital"), conforme publicado em 10 de novembro de 2018 no jornal Hoje em Dia e
disponibilizado nas páginas eletrônicas (i) da Companhia (http://ri.magnesita.com), (ii) do Banco
Santander (Brasil) S.A. (https://www.santander.com.br), (iii) da CVM (http://www.cvm.gov.br); e (iv) da
B3 (http://www.b3.com.br) na rede mundial de computadores.
O presente Parecer foi devidamente discutido e aprovado pelos Conselheiros de Administração da
Companhia, de forma fundamentada, no interesse da Companhia e da coletividade de seus acionistas.
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I.

HISTÓRICO DA OFERTA
Em 5 de outubro de 2016, a Companhia divulgou fato relevante, por meio do qual comunicou, dentre
outros, que foi informada pela RHI AG ("RHI") e por Alumina Holdings, LLC e Rearden L. Holdings 3
S.À R.L., na qualidade de acionistas controladores da Companhia à época de tal anúncio, que tais
sociedades chegaram a um acordo para combinar as operações da RHI e da Companhia para criar uma
companhia líder em soluções refratárias. Para este fim, foi celebrado, na mesma data, entre a Alumina
Holdings, LLC, a Rearden L. Holdings 3 S.À R.L., a Ofertante e a RHI o "Agreement for the Sale and
Purchase of Shares in Magnesita Refratários S.A.", celebrado em 5 de outubro de 2016 ("Data de
Celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações"), entre RHI, Alumina Holdings, LLC, Rearden L.
Holdings 3 S.À R.L e a Ofertante ("Contrato de Compra e Venda de Ações"), por meio do qual Alumina
Holdings, LLC e Rearden L. Holdings 3 S.À R.L. concordaram em vender à Ofertante e a Ofertante
concordou em adquirir Ações representativas de pelo menos 46% e até 50% mais 1 Ação do capital social
total e votante da Companhia (Cláusula 2.4.1 do Contrato de Compra e Venda de Ações) ("Alienação de
Controle"). O fechamento da Alienação de Controle ocorreu em 26 de outubro de 2017, mediante a
aquisição pela Ofertante de 25.020.242 Ações, representativas de 50% mais 1 Ação do capital social total
e votante da Companhia.
Nos termos da Cláusula 2.5 do Contrato de Compra e Venda de Ações, o preço atribuído em
contraprestação a cada Ação de titularidade da Alumina Holdings, LLC, Rearden L. Holdings 3 S.À R.L.,
GPCP4 Fundo de Investimento em Participações, e determinados acionistas da Companhia que aderiram
ao Contrato de Compra e Venda de Ações ("Vendedores") foi fixado em €8,19 (truncado na segunda casa
decimal), observado que o valor exato corresponde à divisão de €430.900.000,00 (valor total atribuído a
100% do capital social da Companhia) por 52.631.881 (número total de Ações de emissão da Companhia
na Data de Celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações).
Como condição precedente para a Alienação de Controle, houve uma reestruturação societária no grupo
da RHI, por meio da qual a RHI foi sucedida em todos seus direitos e obrigações por sua subsidiária
integral RHI Magnesita N.V. ("RHI Magnesita"), companhia constituída nos Países Baixos com
administração efetiva na Áustria. Como resultado da reestruturação, a RHI foi extinta e sua base
acionária foi integralmente transferida para a RHI Magnesita, a qual se tornou a última holding do grupo
RHI. As Ações da RHI Magnesita foram listadas no segmento Premium da Official List da Financial
Conduct Authority, autoridade dos mercados financeiros do Reino Unido e admitidas à negociação no
Main Market da London Stock Exchange (Bolsa de Valores de Londres) ("LSE").
Em 26 de outubro de 2017, o fechamento da Alienação de Controle foi concluído, sendo todas as
condições precedentes efetivamente cumpridas, conforme divulgado no fato relevante divulgado pela
Companhia em 27 de outubro de 2017 por meio do qual comunicou que, em contrapartida pelas
25.020.242 Ações, a Ofertante (i) pagou aos Vendedores o montante total de €117.342.035,00,
equivalente a €4,69 por Ação (equivalentes a R$17,81 por Ação, convertidos por R$3,7979 por Euro, o
que corresponde à taxa de câmbio de fechamento de Euros/Real em 26 de outubro de 2017, conforme
divulgada na página do Banco Central do Brasil ("Taxa de Câmbio do Fechamento")); e (ii) entregou aos
Vendedores 5.000.000 Ações da RHI Magnesita, equivalentes a 0,1998 Ação da RHI Magnesita por
Ação ("Fechamento da Alienação de Controle") e a intenção da Ofertante de realizar, de maneira
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unificada com a OPA por Alienação de Controle, a OPA para Cancelamento de Registro e a OPA para
Saída do Novo Mercado ("Fato Relevante da Oferta"). No Fechamento da Alienação de Controle, os
Vendedores fizeram jus ao recebimento, no total, de:
(i)

5.000.000 de Ações da RHI Magnesita, equivalente a aproximadamente 0,1998 Ação da
RHI Magnesita por Ação, de forma que, nos termos da Cláusula 5.2.1 do Contrato de
Compra e Venda de Ações, referida quantidade de Ações da RHI Magnesita
(Consideration Shares) correspondeu ao resultado da multiplicação entre: (i) o valor
resultante da divisão entre (a) a quantidade de Ações de titularidade dos Vendedores
(25.020.242), e (b) a quantidade total de Ações na Data de Fechamento da Alienação de
Controle (50.040.481); e (ii) 10.000.000 (dez milhões); arredondado para o número
inteiro mais próximo; e

(ii)

montante total de €117.342.035,00, equivalente a €4,69 por Ação (o que equivale a
R$17,81 por Ação, convertido pela Taxa de Câmbio do Fechamento), de forma que, nos
termos do Contrato de Compra e Venda de Ações, referido montante (Total Cash
Consideration) correspondeu ao resultado da subtração entre: (i) o valor de
€204.842.035,00 (Total Consideration); e (ii) o valor resultante da multiplicação entre
(a) 5.000.000, correspondente à quantidade de Ações da RHI Magnesita devida aos
Vendedores, conforme item (i) acima, e (b) €17,50, correspondente ao valor atribuído a
referidas Ações da RHI Magnesita nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações.

Como resultado da Alienação de Controle, a Ofertante passou a controlar diretamente a Companhia, e a
RHI Magnesita passou a controlar indiretamente a Companhia.
Todas as Ações da RHI Magnesita entregues aos Vendedores estavam sujeitas à restrição para alienação
de cada ação da RHI Magnesita recebida pelos Vendedores no contexto da Alienação de Controle, em
decorrência da qual, pelo período de 12 meses contado a partir de 26 de outubro de 2017 ("Data de
Fechamento do Contrato de Compra e Venda de Ações") (ou seja, até 25 de outubro de 2018) ("Lockup"). As Ações da RHI Magnesita, a serem entregues aos titulares de Ações Objeto da Oferta que se
habilitarem para o Leilão nos termos do Edital ("Acionistas Habilitados") e escolham a Oferta de
Tratamento Igualitário, não estarão sujeitas a qualquer restrição de negociação decorrente do Lock-up.
O Contrato de Compra e Venda não estabelece qualquer ajuste positivo ou negativo do valor por Ação
após o Fechamento da Alienação de Controle, pago aos Vendedores no âmbito da Alienação de Controle.
Por meio do Fato Relevante da Oferta, a Companhia comunicou a intenção da Ofertante de realizar, de
maneira unificada com a OPA por Alienação de Controle, a OPA para Cancelamento de Registro e a
OPA para Saída do Novo Mercado e, dessa forma, promover o cancelamento do registro categoria "A" da
Companhia perante a CVM e a saída do Novo Mercado da B3.
Em 27 de outubro de 2017, em reunião do Conselho de Administração da Companhia foi aprovada uma
lista tríplice composta pelas seguintes instituições especializadas: (i) BR Partners Assessoria Financeira
Ltda.; (ii) Greenhill & Co do Brasil Assessoria Ltda.; e (iii) G5 Consultoria e Assessoria Ltda. Os nomes
dessas instituições especializadas foram submetidos à assembleia geral de acionistas da Companhia para
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que os titulares das Ações em Circulação escolhessem a instituição financeira que seria responsável pela
elaboração do laudo de avaliação da Companhia, preparado pelo Avaliador (conforme definido abaixo),
de acordo com o Anexo III da Instrução CVM 361 ("Laudo de Avaliação"), para fins do Cancelamento de
Registro e da saída do Novo Mercado em atendimento ao disposto na Lei das Sociedades por Ações, na
Instrução CVM 361 e no Regulamento do Novo Mercado.
Em 30 de novembro de 2017, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a
escolha da BR Partners Assessoria Financeira Ltda. ("Avaliador"), para elaboração do Laudo de
Avaliação.
Em 21 de agosto de 2018, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a Saída do
Novo Mercado pela Companhia, que ocorrerá independentemente do Cancelamento de Registro.
Em 28 de agosto de 2018, a Ofertante comunicou a Companhia que, em virtude de declaração de
dividendos pela assembleia geral da RHI Magnesita em 2 de junho de 2018, no montante de €0,75 por
ação da RHI Magnesita, a Ofertante realizou ajuste positivo à Parcela em Dinheiro (conforme definido
abaixo) ao Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, no montante de R$0,65, correspondente ao
montante de €0,75, (a) multiplicado por 0,1998 (montante de ações da RHI Magnesita constante da
Parcela em Ações (conforme definido abaixo), (b) convertido para Reais pela taxa de câmbio do Euro em
2 de julho de 2018, e (c) descontado retroativamente pela Taxa Selic desde 2 de julho de 2018 até 26 de
outubro de 2017 (i.e. Data de Fechamento do Contrato de Compra e Venda de Ações) ("Ajuste de
Dividendos"). Em razão do Ajuste de Dividendos, a Parcela em Dinheiro passou a corresponder ao valor
de R$18,46 por ação da Companhia, a ser ajustado pela Taxa Selic no período compreendido entre 26 de
outubro de 2017, inclusive, e a data de liquidação da OPA, exclusive.
Em 6 de setembro de 2018, a CVM autorizou a unificação da OPA por Alienação de Controle, OPA para
Cancelamento de Registro e OPA para Saída do Novo Mercado, em razão de os procedimentos da OPA
por Alienação de Controle, a OPA para Cancelamento de Registro e a OPA para Saída do Novo Mercado
serem compatíveis entre si e estarem sendo integralmente atendidos por meio da Oferta, e a realização da
Oferta, de maneira unificada, não resultar em qualquer prejuízo aos titulares das Ações Objeto da Oferta,
nos termos do artigo 34, §2º, da Instrução CVM 361.
A Oferta foi registrada na CVM em 9 de novembro de 2018, sob o n.º CVM/SRE/OPA/ CAN/2018/005,
tendo a B3 autorizado a realização da operação em seu sistema de negociação em 9 de novembro de 2018
e, em 10 de novembro de 2018 foi publicado o Edital no jornal Hoje em Dia.
II.

O ESCOPO DO PARECER

O presente Parecer tem por objetivo atender o quanto disposto no artigo 21 do Regulamento do Novo
Mercado e no artigo 14, §2º, inciso (aa) do Estatuto Social da Companhia.
Segundo o artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado, cumpre ao Conselho de Administração elaborar
e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer OPA que tenha por objeto as ações de emissão da
companhia, no qual se manifestará, ao menos: "(I) sobre a conveniência e a oportunidade da OPA quanto
ao interesse da companhia e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
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potenciais impactos para a liquidez das ações; (II) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo
Ofertante em relação à companhia; e (III) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no
mercado".
Adicionalmente ao disposto acima, o artigo 14, §2º, inciso (aa) do Estatuto Social da Companhia prevê
que compete ao Conselho de Administração da Companhia deliberar sobre a manifestação "favorável ou
contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as
ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no
mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do
conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM".
Dessa forma, este Parecer abordará os temas considerados relevantes para análise, pelos acionistas,
quanto aos aspectos da Oferta, em atendimento ao Regulamento do Novo Mercado e ao Estatuto Social
da Companhia. No entanto, este Parecer não deve representar a única fonte de informações dos acionistas
para tomada de sua decisão quanto à aceitação ou rejeição da Oferta, sendo certo que a reflexão quanto à
sua conveniência e à sua oportunidade deverá considerar as informações públicas da Companhia
disponíveis e, principalmente, a situação concreta de cada acionista, inclusive quanto à sua capacidade de
compreender, em toda a sua extensão, as consequências de sua decisão de desinvestimento, pela qual
serão, ao final, os únicos responsáveis.
Em decorrência do acima exposto, o Conselho de Administração recomenda fortemente aos acionistas
que, além de consultarem seus assessores jurídicos e tributários antes de decidirem aderir ou não à Oferta,
busquem, se julgarem necessário, assessoria de outros especialistas, a fim de se aconselharem quanto à
sua decisão de desinvestimento.
A divulgação do presente Parecer deve ocorrer, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado e
no Estatuto Social da Companhia, em até 15 (quinze) dias da data da publicação do Edital da OPA,
ocorrida em 10 de novembro de 2018.
III.
(i)

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA OFERTA
Quanto ao Interesse do Conjunto dos Acionistas da Companhia

A conclusão da Alienação de Controle na Data de Fechamento do Contrato de Compra e Venda de Ações
impôs à Ofertante a obrigação de realizar uma oferta pública de aquisição de ações, em cumprimento ao
disposto no artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações, no item 8.1 do Regulamento do Novo
Mercado então vigente e nos artigos 29 e seguintes do Estatuto Social da Companhia.
Em linha com o exposto no item I acima, na Data de Fechamento do Contrato de Compra e Venda de
Ações, em contrapartida pela aquisição das 25.020.242 Ações, a Ofertante (i) pagou aos Vendedores o
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montante total de €117.342.035,00, equivalente a €4,69 por Ação (equivalentes a R$17,81 por Ação,
convertidos pela Taxa de Câmbio do Fechamento); e (ii) entregou aos Vendedores 5.000.000 Ações da
RHI Magnesita, equivalentes a 0,1998 Ação da RHI Magnesita por Ação.
O Preço da Oferta de Tratamento Igualitário é composto por 0,1998 Ação da RHI Magnesita ("Parcela
em Ações") e R$18,46 ("Parcela em Dinheiro") por Ação Objeto da Oferta e reproduz a mesma
contraprestação, com base em um valor por ação, atribuída aos Vendedores no âmbito da Alienação de
Controle, conforme exigido pelas legislações e regulamentações aplicáveis, notadamente o item 8.1 do
Regulamento do Novo Mercado, o artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, o artigo 254-A da Lei das
Sociedades por Ações e o artigo 29 e seguintes da Instrução CVM 361, observado, ainda, que à Parcela
em Dinheiro foi acrescido o Ajuste de Dividendos.
Nesse sentido, o Conselho de Administração é da opinião de que a Oferta atende adequadamente o direito
dos acionistas minoritários por preservar o tratamento igualitário previsto em lei, no Estatuto Social da
Companhia e no Regulamento do Novo Mercado, tendo em vista que aos acionistas está sendo oferecido
o Preço da Oferta de Tratamento Igualitário e o Preço da Oferta em Dinheiro, o qual estende aos
acionistas minoritários os exatos termos e condições oferecidos aos Vendedores no âmbito da Alienação
de Controle.
Em virtude da pretensão do Ofertante em seguir com o Cancelamento de Registro e a Saída do Novo
Mercado, a lei e a regulamentação exigem que o preço oferecido na OPA para Cancelamento de Registro
e na OPA para Saída do Novo Mercado seja justo, conforme o disposto no artigo 4°, §4°, da Lei das
Sociedades por Ações e no artigo 16, inciso I, da Instrução CVM 361. Com relação ao Cancelamento de
Registro e à Saída do Novo Mercado, entende o Conselho de Administração que a análise da
conveniência, oportunidade e interesse do conjunto dos acionistas na Oferta está intrinsecamente
relacionada ao preço oferecido. Para tanto, foi elaborado o Laudo de Avaliação pelo Avaliador, o qual,
em sua versão final, divulgada em 24 de julho de 2018 e 9 de novembro de 2018, prevê as seguintes
informações:
Metodologia de Avaliação

Valor Econômico das Ações Considerações
(R$ / ação)

Fluxo de Caixa Descontado

Entre R$33,87 e R$37,25


Fluxo de caixa livre
para firma.

Taxa
de
desconto
(WACC)
de
8,6%
e
crescimento de longo prazo
(“g”) de 1,8%, ambos em EUR
nominais.

Projeções a partir de 4º
trimestre de 2017 até 2029.

Múltiplos de Mercado

Entre R$49,33 e R$51,94

Múltiplo de Valor da Firma
(“VF”) por EBITDA de 2018 e
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2019 estimados conforme média
dos múltiplos de negociação de
companhias comparáveis no
exterior.
Preço
Médio
Ponderado R$15,57
(VWAP) 12 meses anteriores à
Data do Anúncio

Preço
médio
ponderado
(VWAP) por volume de
transação entre 05 de outubro de
2015 e a Data do Anúncio (05
de outubro de 2016).

Preço
Médio
Ponderado R$31,69
(VWAP) desde a Data do
Anúncio

Preço
médio
ponderado
(VWAP) por volume de
transação entre 06 de outubro de
2016 e 20 de fevereiro de 2018.

R$37,65

Posição de Patrimônio Líquido
em 30 de setembro de 2017.

Valor Patrimonial

Conforme constou do Laudo de Avaliação, o Avaliador considerou, dentre os critérios constantes do
Laudo de Avaliação acima indicados, o critério de fluxo de caixa descontado, adotado de forma isolada,
como o mais adequado para avaliar a Companhia, conforme detalhadamente descrito no Laudo de
Avaliação. Consequentemente, o Avaliador entendeu ser justo, para os fins do artigo 4º, §4º, da Lei das
Sociedades por Ações, o preço de R$33,87 a R$37,25 por Ação Objeto da Oferta.
O Conselho de Administração concorda que o fluxo de caixa descontado constitui um método apropriado
para avaliar a Companhia, por ser o que melhor captura as perspectivas de longo prazo e as
particularidades financeiras e operacionais da Companhia.
O Conselho de Administração entende que as premissas adotadas pelo Avaliador na elaboração do Laudo
de Avaliação são adequadas e condizentes com as condições macroeconômicas, de mercado e do setor de
atuação da Companhia na data-base do Laudo de Avaliação.
Nesse sentido, considerando que o Preço da Oferta de Tratamento Igualitário (utilizando-se, para fins do
cálculo do equivalente em reais da Parcela em Ações neste Parecer, a cotação das Ações da RHI
Magnesita registrada na LSE no fechamento do pregão do dia 22 de novembro de 2018, convertida para
reais mediante a taxa de câmbio na mesma data) e o Preço da Oferta em Dinheiro estão acima de
R$33,87, o Conselho de Administração acredita que o Preço da OPA é adequado sob o ponto de vista
financeiro.
(ii)

Quanto à liquidez dos valores mobiliários

Por se tratar de OPA para Cancelamento de Registro, a Oferta é submetida a quórum mínimo
regulamentar de aceitação por 2/3 das Ações em Circulação cujos titulares tenham se habilitado para o
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Leilão, nos termos do item 5 da seção "II. Oferta" do Edital ("Condição para Cancelamento de Registro").
Na hipótese de ser alcançado esse quórum, há grande risco de perda de liquidez para as ações
remanescentes – isto é, as ações dos acionistas que não aceitarem a Oferta – na medida em que as ações
de emissão da Companhia deixariam, nesse cenário, de ser negociadas em bolsa de valores.
Para contornar o risco de perda de liquidez para as ações remanescentes e, ao mesmo tempo, assegurar
que a aceitação da OPA para Cancelamento de Registro seja manifestada livremente, sem temor dos
acionistas que recusarem a OPA para Cancelamento de Registro de se verem, após a OPA para
Cancelamento de Registro, obrigados a permanecer em uma companhia fechada com limitada liquidez, a
Instrução CVM 361 assegura, aos acionistas remanescentes que não aceitarem a OPA para Cancelamento
de Registro, o direito de alienar suas ações à Ofertante pelo prazo de 3 (três) meses contados da
liquidação da OPA para Cancelamento de Registro, pelo preço final da Oferta ajustado pela variação da
Taxa SELIC acumulada, pro rata temporis, desde a data de liquidação da OPA para Cancelamento de
Registro até a data do efetivo pagamento.
Ademais, a Lei das Sociedades por Ações confere à Ofertante a possibilidade de convocar uma
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para aprovar o resgate das ações em circulação
remanescentes, caso estas representem menos que 5% (cinco por cento) do total de ações emitidas pela
Companhia. O preço do resgate seria, nessa hipótese, equivalente ao valor pago na data de liquidação da
OPA para Cancelamento de Registro, ajustado pela Taxa SELIC acumulada, pro rata temporis, desde a
data de liquidação da OPA para Cancelamento de Registro até a data do efetivo pagamento do preço do
resgate.
Portanto, pelas características da Oferta, há mecanismos para contornar os impactos negativos na liquidez
dos valores mobiliários caso a OPA para Cancelamento de Registro tenha êxito
A OPA por Alienação de Controle e a OPA de Saída do Novo Mercado, independentemente da
verificação da Condição para Cancelamento de Registro, tendem a reduzir o número de ações em
circulação, qualquer que seja o número de ações adquiridas pela Ofertante, afetando negativamente a
liquidez do papel. Posto que à Oferta é aplicável o Regulamento de Listagem do Novo Mercado vigente
até 31 de dezembro de 2017 e a Saída do Novo Mercado já foi aprovada na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia em 21 de agosto de 2018, em caso de não verificação da Condição para
Cancelamento de Registro, as ações da Companhia passarão a ser listadas no segmento básico da B3, sem
necessidade de observância de patamar mínimo de ações em circulação. O efetivo impacto da Oferta
sobre a liquidez dos acionistas minoritários remanescentes dependerá da quantidade de ações
efetivamente adquirida pela Ofertante.
Por fim, vale lembrar que aqueles que optarem pela Oferta de Tratamento Igualitário, receberão, além de
uma parcela em dinheiro, uma parcela em ações da RHI Magnesita, companhia aberta, cujas ações
encontram-se listadas no segmento Premium da Official List da Financial Conduct Authority (autoridade
dos mercados financeiros do Reino Unidos) e são admitidas à negociação na Bolsa de Valores de
Londres, possuindo ampla liquidez nos respectivos mercados de negociação.
(iii)

Alterações Relevantes na Situação Financeira da Companhia
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O Conselho de Administração da Companhia não tem conhecimento de alterações relevantes na situação
financeira da Companhia, considerando a sazonalidade usual dos negócios, desde a data das últimas
demonstrações financeiras trimestrais ou da data de publicação do Edital, que alterem sua percepção
acerca do preço da Oferta, ou que resultem em riscos regulatórios, legais ou de execução da Oferta.
IV.

CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E REPERCUSSÕES DA OFERTA SOBRE OS
INTERESSES DA COMPANHIA

Os membros do Conselho de Administração da Companhia entendem que, como ocorre normalmente em
qualquer processo dessa natureza, o anúncio da Oferta provavelmente impactou a negociação das ações
de emissão da Companhia, cujos volumes e preços passaram a ser influenciados pelos anúncios
divulgados ao mercado relacionados à Oferta, incluindo seu preço, e pela avaliação dos agentes de
mercado quanto ao cronograma e à perspectiva de aceitação da Oferta.
Além disso, o Conselho de Administração esclarece que os custos incorridos na realização da Oferta
estão sendo integralmente arcados pela Ofertante. A Companhia incorre, no entanto, em custos
decorrentes de assessorias contratadas com relação à sua própria conduta perante a Oferta, estimando-se
que tais custos não apresentarão impactos relevantes sobre o resultado da Companhia.
Ademais, não é esperado que haja elevação dos custos de capital da Companhia em decorrência da
realização da Oferta, ou redução do retorno do investimento ajustado a risco.
Conforme descrito nas demonstrações financeiras da RHI Magnesita com data base de 30 de junho de
2018, o grupo RHI Magnesita tem a expectativa de capturar ao menos €60 milhões em sinergias ao longo
do exercício de 2018 e €110 milhões até 2020. Os custos de reestruturação para o atingimento de
referidas sinergias foram estimados em até €130 milhões. A maioria das saídas de caixa relacionadas a
tais custos de reestruturação serão incorridas em 2018. Até 90% das sinergias inicias são esperadas como
resultado de: (i) redução de despesas; (ii) redução de custos com fornecedores externos; e (iii) otimização
da rede de produção, com redução de custos de produção e de cadeia de suprimentos. A RHI Magnesita
ressaltou que referida análise sobre expectativas de sinergias do grupo é meramente prospectiva e está
sujeita a variados riscos e incertezas.
As esperadas sinergias, os ganhos de escala e as melhorias operacionais entre a RHI Magnesita e a
Companhia poderão ser visualizadas e avaliadas apenas a partir da combinação definitiva das atividades
entre a RHI Magnesita e a Companhia, a qual, só ocorrerá com a unificação da base de acionistas da RHI
Magnesita e da Companhia por meio da conclusão da Oferta. Os acionistas da Companhia poderão se
beneficiar de eventuais sinergias do grupo RHI Magnesita como um todo ao optarem pelo procedimento
da Oferta de Tratamento Igualitário, de forma a receberem, para cada ação da Companhia que entregarem
no leilão da Oferta, uma parcela em Ações da RHI Magnesita. Caso quaisquer sinergias sejam
efetivamente geradas ao grupo RHI Magnesita, não haverá a possibilidade de se discernir, dentre tais
sinergias, aquelas decorrentes especificamente da Companhia e aquelas decorrentes de demais entidades
ou circunstâncias do grupo RHI Magnesita, dado que tais sinergias, por definição, decorreriam da
operação de combinação de negócios como um todo, e, portanto, suas origens e seus reflexos não seriam
passíveis de rateio entre as diversas entidades e fatores envolvidos na operação.
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Qualquer que seja o resultado da Oferta, a Companhia continuará apta a atingir seus objetivos de longo
prazo. Além disso, o Conselho de Administração foi informado que não há previsão de mudança
substancial em relação às atividades da Companhia. Não há qualquer plano de captação de recursos pela
Companhia no mercado de ações.
A Companhia procurou adotar as precauções necessárias para assegurar que, qualquer que seja o
resultado da Oferta, continue a estar apta a atingir seus objetivos e a atender ao interesse do conjunto de
seus acionistas. Portanto, o Conselho de Administração entende que não há repercussão negativa da
Oferta quanto aos interesses da Companhia.
O Conselho de Administração entende também que tanto o Cancelamento de Registro quanto a
descontinuidade, pela Companhia, das práticas diferenciadas de governança corporativa do Novo
Mercado deverão representar benefício para a Companhia, em razão da diminuição de despesas hoje
existentes, com a consequente melhoria dos resultados da Companhia. A título de exemplo, a Companhia
poderá reduzir as suas despesas incorridas com as áreas de Relações com Investidores e Jurídico
Societário, bem como custos relacionados a viagens, realização de conferências com acionistas e
investidores, taxas com fiscalização e prestação de serviços relacionados à CVM e B3, publicações,
traduções, entre outros.
De qualquer forma, no contexto da Oferta, os acionistas minoritários devem realizar sua própria análise
acerca das diferenças em geral que existem entre companhias abertas e companhias fechadas.
V.

PLANOS ESTRATÉGICOS DIVULGADOS PELA OFERTANTE EM RELAÇÃO À
COMPANHIA
A Ofertante não divulgou, até a presente data, planos estratégicos resultantes da Oferta em relação
especificamente à Companhia, de maneira que o Conselho de Administração não possui elementos para
se manifestar a respeito deste ponto.

VI.

ALTERNATIVAS À ACEITAÇÃO DA OFERTA DISPONÍVEIS NO MERCADO
(i)

Antes da realização do Leilão

Antes da realização do leilão da Oferta, os acionistas titulares de ações em circulação da Companhia
possuem a opção de alienar suas ações, tanto em transações privadas quanto em transações realizadas no
ambiente da B3. Nas operações recentes realizadas no ambiente da B3, o valor da cotação das ações da
Companhia tem sido, até a presente data, superior ao Preço da Oferta em Dinheiro.
O Conselho de Administração não tem ciência da intenção de formulação de uma OPA concorrente por
outros ofertantes e entende ser um cenário pouco provável, dado que a Companhia já tem um controlador
majoritário definido.
(ii)
Após a realização "bem sucedida" do leilão: opção de venda nos 3 meses seguintes ao leilão e
"squeeze out".
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Caso seja verificada a Condição para Cancelamento de Registro, qualquer acionista que deseje vender
suas ações em circulação à Ofertante poderá apresentar um pedido neste sentido até 3 (três) datas-limites
(10 de janeiro de 2019, 10 de fevereiro de 2019 e 10 de março de 2019), observados os termos do Edital
("Aquisições Supervenientes").
A Ofertante estará obrigada a adquirir tais ações em circulação e pagará aos respectivos acionistas
titulares o Preço da Oferta de Tratamento Igualitário ou Preço da Oferta em Dinheiro, ao livre e exclusivo
critério dos acionistas, em moeda corrente nacional, ajustado por grupamentos ou desdobramentos
eventualmente ocorridos, e atualizado pela Taxa Selic (ou, em caso de sua extinção ou não divulgação
por mais de 30 dias com relação à data em que deveria ter sido divulgada, por outra taxa que venha a
substituí-la), desde a Data de Liquidação até a data do efetivo pagamento, o qual deverá acontecer no
máximo até 15 (quinze) dias após cada data-limite.
Caso, durante ou após o prazo para Aquisições Supervenientes, remanescerem ações em circulação no
mercado (conforme definido no artigo 4º-A, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações) em montante inferior
a 5% do total das ações da Companhia, poderá ser deliberado em assembleia geral de acionistas da
Companhia o resgate das ações em circulação remanescentes, mediante o pagamento do Preço de Resgate
(conforme definido no Edital). Em tal hipótese, os titulares de ações em circulação terão suas ações
compulsoriamente resgatadas, ainda que tenham dissentido da deliberação na assembleia geral.
(iii)

Após a realização "bem sucedida" do leilão: permanência como acionista de companhia fechada

Como referido acima, caso seja verificada a Condição para Cancelamento de Registro, qualquer acionista
que deseje vender suas ações à Ofertante poderá participar das Aquisições Supervenientes.
Caso, findo o prazo das Aquisições Supervenientes, remanesçam em circulação ações representando mais
que 5% do total de ações da Companhia, não será possível a realização de assembleia geral da
Companhia para deliberar sobre o resgate das ações em circulação remanescentes. Ou, ainda, mesmo que
remanesçam ações em circulação representando menos que 5% do total de ações da Companhia, a
Ofertante pode não ter interesse em aprovar o resgate de tais ações remanescentes em assembleia geral da
Companhia.
Em tais cenários, os acionistas que não tenham se habilitado para o leilão ou os acionistas que tenham
discordado do Cancelamento de Registro e, em qualquer um dos casos, também não tenham exercido o
direito de venda no período das Aquisições Supervenientes, continuarão como acionistas da Companhia
com capital fechado. Este cenário impacta a liquidez destes acionistas, na medida em que não será mais
possível a negociação de ações da Companhia no ambiente de negociação da B3.
Conforme mencionado acima, mesmo em caso de fechamento de capital, o Conselho de Administração
entende que a Companhia continuará apta a atingir seus objetivos de longo prazo.
(iv)

Após a realização "sem sucesso" do leilão

Caso a Condição para Cancelamento de Registro não seja verificada, o Cancelamento de Registro da
Companhia não será efetivado e as ações da Companhia continuarão a ser negociadas em bolsa de
valores.
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Dessa forma, os acionistas que não se habilitaram para o leilão ou os acionistas que discordaram do
Cancelamento de Registro estarão livres para vender suas ações de forma privada ou no ambiente de
negociação da B3.
Porém, independentemente da verificação da condição para Cancelamento de Registro, é importante
ressaltar que a Saída do Novo Mercado já foi aprovada na assembleia geral extraordinária de
21 de agosto de 2018. Diante desse cenário, a efetivação da OPA para Saída do Novo Mercado,
independentemente da verificação da Condição para Cancelamento de Registro, tende a reduzir o número
de ações em circulação, qualquer que seja o número de ações adquiridas pela Ofertante, afetando a
liquidez do papel, conforme explicado em maiores detalhes no item III acima, alínea (ii).
Naturalmente, o efetivo impacto da Oferta sobre a liquidez dos acionistas minoritários remanescentes
depende da quantidade de ações adquirida pela Ofertante, mas é certo que o free float da Companhia será
reduzido após a realização do leilão.
VII.

OUTROS PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Para a emissão do presente Parecer, o Conselho de Administração da Companhia entende que não há
outros aspectos relevantes a serem considerados, além dos já mencionados.
O presente Parecer foi discutido e aprovado pela totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia que estavam presentes na Reunião do Conselho de Administração e se encontravam em
posição isenta para analisar os termos e condições da Oferta. O conselheiro Eduardo Guardiano Leme
Gotilla declarou que ocupa cargo na administração da RHI Magnesita e se absteve de intervir na
discussão e aprovação do presente Parecer.
Nesse contexto, os membros do Conselho de Administração que aprovaram esta manifestação prestam as
seguintes declarações com relação à Oferta e à Ofertante: (a) nenhum Conselheiro celebrou qualquer tipo
de contrato ou acordo de qualquer natureza com a Ofertante ou com terceiros, relacionado à Oferta; (b)
nenhum Conselheiro será afetado de forma relevante no caso de aceitação ou de recusa da Oferta pelos
demais acionistas; e (c) nenhum Conselheiro receberá remuneração da Companhia ou da Ofertante em
decorrência da aceitação ou da recusa da Oferta pelos acionistas.
Ainda, (i) o conselheiro Luiz Alves Paes de Barros declarou que detém, direta e indiretamente (por meio
de fundos de administração), 20 ações da Companhia; e (ii) o conselheiro Bernardo Guimarães Rodarte
declarou que detém, direta e indiretamente (por meio de fundos de administração), 18.700 ações da
Companhia. Tais conselheiros pretendem alienar tais ações por meio da Oferta ou até a Oferta e, portanto,
deixarão de ser acionistas da Companhia a partir da Data de Liquidação, sendo indiferente a tais
conselheiros o atingimento ou não da Condição para Cancelamento de Registro. Tais conselheiros
entendem que estão em uma posição isenta para analisar os termos e condições da Oferta.
No entendimento do Conselho de Administração, e até onde é de seu conhecimento, a Ofertante cumpriu
com todos os regulamentos aplicáveis à Oferta.
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VIII.

CONCLUSÃO

Em face dos fundamentos acima apresentados, o Conselho de Administração da Companhia manifesta-se
favoravelmente à aceitação da Oferta, alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão
final acerca da sua aceitação ou não.
Por fim, o Conselho de Administração da Companhia recomenda que os acionistas da Companhia leiam
com atenção o Edital e o Laudo de Avaliação antes de aceitar a Oferta.
A ata da reunião do Conselho de Administração ocorrida nesta data que aprovou este Parecer, bem como
íntegra deste Parecer e de documentos relacionados, estão disponíveis para consulta na sede social e nos
sites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários.

Contagem, 23 de novembro de 2018
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