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 11 DE OUTUBRO DE 2017
Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 10:00 horas (BRT), via conferência
telefônica.
Convocação: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) abaixo listados.
Mesa: Presidente –
Secretária –

Octavio Cortes Pereira Lopes
Lívia Mariz Junqueira

Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade, pelos membros do Conselho
de Administração:
(i)

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

(ii)

Aprovar o cancelamento de 854.500 (oitocentas e cinquenta e quatro mil e quinhentas)
ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, adquiridas por meio
do 5º Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia, sem alteração do
capital social da Companhia;

(iii)

Consignar que em função do cancelamento de ações acima deliberado, o novo número de
ações ao qual passa a ser dividido o capital social é de 50.040.481 (cinquenta milhões,
quarenta mil, quatrocentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal e que a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para consolidar
a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, será
submetida à Assembleia Geral oportunamente.

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, pela Secretária e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Octavio Cortes Pereira Lopes (Presidente), Lívia Mariz Junqueira (Secretária). Membros do Conselho
de Administração: Octavio Cortes Pereira Lopes; Fersen Lamas Lambranho; Thiago Emanuel
Rodrigues; Lucas Álvares Martín Garrido; Nelson Rozental; Franz-Ferdinand Buerstedde; Luiz Alves
Paes de Barros; Bernardo Guimarães Rodarte; Ronaldo de Carvalho Caselli.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo/SP, 11 de outubro de 2017.
Lívia Mariz Junqueira
Secretária
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