MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. acionistas da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do
Estatuto Social da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 30 de novembro de 2017, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050,
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i)

Apreciar a lista tríplice aprovada pelo Conselho de Administração e deliberar sobre a escolha
de uma das três empresas especializadas para elaboração de laudo de avaliação do valor
econômico das ações ordinárias de emissão da Companhia, no âmbito de oferta pública de
aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no
mercado, visando ao cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia e à saída
do Novo Mercado, nos termos dos artigos 4º, §4º, da Lei 6.404/76, da Instrução da CVM n°
361, de 5 de março de 2002 e do Regulamento do Novo Mercado;

(ii)

Eleição de membros e respectivos suplentes do Conselho de Administração;

(iii)

Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o atual
número de ações que compõem o capital social, nos termos aprovados pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 11.10.2017, bem como a consolidação do Estatuto
Social da Companhia;

Informações Gerais:
Informamos que é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante
necessário à requisição da adoção do voto múltiplo na forma do disposto no art. 141 da Lei nº
6.404/76 e na Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98. Na forma do art.
141, §1º, da Lei nº 6.404/76, o acionista que possuir o percentual mínimo de participação no capital
aqui previsto e desejar requerer a adoção do processo de voto múltiplo deverá informar à Companhia
até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral Extraordinária, mediante carta endereçada à
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia (Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º
andar, São Paulo/SP, CEP 05421-000).
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nos endereços eletrônicos da CVM
(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br), todos os documentos pertinentes às matérias constantes da ordem do dia,
incluindo os seguintes documentos: (i) Proposta da Administração; e (ii) Edital de Convocação.
Os acionistas da Companhia deverão depositar com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, na sede social: (i) o comprovante expedido pela instituição financeira depositária das
ações escriturais de sua titularidade ou em custódia; e (ii) se for o caso, instrumento de mandato para
representação do acionista por procurador, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto
Social.
A deliberação sobre o item (i) da Ordem do Dia dependerá da presença na assembleia geral, em
primeira convocação, de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de
ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo acionista controlador, por pessoas a
ele vinculadas, por administradores da Companhia, e aquelas em tesouraria (“Ações em Circulação”).
Tal matéria será aprovada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em
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Circulação presentes na assembleia. Caso não seja obtido o quórum mínimo de presença, a matéria
poderá ser deliberada em segunda convocação, em assembleia geral que poderá contar com a presença
de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
Contagem, 31 de outubro de 2017.
Octavio Cortes Pereira Lopes
Presidente do Conselho de Administração
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