
 

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF n.º 08.684.547/0001-65 

NIRE n.º 31.300.026.485 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Data, hora e local: aos 18 dias do mês de dezembro de 2013, às 10:00 horas, no escritório da 

Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição - CEP 04543-121. 

 

Convocação e Presença: convocação dispensada devido à presença da totalidade dos membros do 

conselho, conforme art. 16, §3º, do Estatuto Social da Companhia. 

 

Mesa: Fersen Lamas Lambranho (Presidente) e Luiz Gustavo Perrotti Rossato (Secretário). 

 

Ordem do dia: apreciação e deliberação a respeito: (i) da emissão, para distribuição pública com 

esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), de 40.000 (quarenta mil) 

debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única 

(“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 

400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na Data da Emissão (conforme definido abaixo) 

(“Emissão”), sob o regime de garantia firme de colocação (“Oferta Restrita”), pelo BB-Banco de 

Investimento S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n.º 

105, 36º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.933.830/0001-30 (“Coordenador Líder”); (ii) 

delegação de poderes para que a Diretoria da Companhia tome as providências necessárias à 

realização da referida Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não limitado à contratação do 

Coordenador Líder, Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) e demais prestadores de serviços 

relacionados à Emissão, negocie e fixe o preço e condições para a respectiva prestação de serviço e 

assine os respectivos contratos e todos os demais documentos da Oferta Restrita, de modo a refletir 

os termos aqui aprovados; (iii) tratar da renovação de linha de crédito na China junto ao Banco 

HSBC; e (iv) delegação de poderes para que a Diretoria da Companhia tome as providências 

necessárias à realização da referida renovação de linha de crédito. 

 

Deliberações: instalada a reunião, foram tomadas as seguintes deliberações, aprovadas por 

unanimidade pelos membros do Conselho de Administração: 

 

(i) EMISSÃO DE DEBÊNTURES 



 

Aprovada, em conformidade com o artigo 52 e seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a 1ª (primeira) emissão de debêntures da 

Companhia, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução 

CVM 476, tendo como objeto 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, 

da espécie quirografária, em série única da Companhia, com valor nominal unitário de R$ 10.000 (dez 

mil reais), totalizando o montante de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na Data de 

Emissão (conforme definido abaixo), a serem colocadas pelo Coordenador Líder, sob o regime de 

garantia firme de colocação, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para 

Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Magnesita Refratários S.A. (“Escritura 

de Emissão”), as quais terão as seguintes principais características e condições: 

 

(a) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão das Debêntures será de R$ 

400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido 

abaixo) (“Valor Total da Emissão”); 

 

(b) Prazo de Colocação: o Coordenador Líder realizará a distribuição pública das Debêntures, 

sob regime de garantia firme, no prazo a ser definido no contrato de distribuição, respeitados 

os prazos definidos na Instrução CVM 476 (“Prazo de Colocação”); 

 

(c) Plano de Colocação: o Coordenador Líder organizará a colocação, com esforços restritos, 

das Debêntures perante os Investidores Qualificados (conforme definido abaixo), em 

atendimento aos procedimentos descritos na Instrução CVM 476, o qual será fixado mediante 

atendimento dos seguintes termos e condições (“Plano de Colocação”): 

 

(i) nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 476 e do artigo 109 da Instrução da CVM 

409, serão considerados investidores qualificados para os fins da Oferta Restrita: (i) 

instituições financeiras; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) 

entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas físicas ou jurídicas 

que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$300.000,00 (trezentos mil 

reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado 

mediante termo próprio; (v) fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores 

qualificados, sem prejuízo do disposto subitem (b) deste inciso (i), abaixo; (vi) administradores 

de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus 

recursos próprios; e (vii) regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios (“Investidores Qualificados”). (a) Os fundos 

de investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão 

considerados como um único investidor para os fins dos limites previstos no inciso II abaixo, 

conforme disposto no artigo 3º, parágrafo único, da Instrução CVM 476; (b) todos os fundos 

de investimento serão considerados Investidores Qualificados, ainda que se destinem a 



 

investidores não qualificados, conforme disposto no artigo 4º, inciso I, da Instrução CVM 476; 

e (c) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no subitem (iv) acima, deverão subscrever, 

no âmbito da Oferta Restrita, Debêntures no montante mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão 

de reais), conforme disposto no artigo 4º, inciso II, da Instrução CVM 476; 

 

(ii) o Coordenador Líder poderá, no contexto dos esforços restritos de colocação das 

Debêntures, acessar no máximo 50 (cinquenta) Investidores Qualificados, sendo possível a 

subscrição das Debêntures por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados; 

 

(iii) não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a 

subscrição das Debêntures; 

 

(iv) não será constituído fundo de manutenção de liquidez e não será firmado contrato de 

estabilização de preços com relação às Debêntures; serão atendidos os clientes Investidores 

Qualificados do Coordenador Líder que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures, 

tendo em vista a relação do Coordenador Líder com esses clientes, bem como outros 

investidores, fundos de investimento, e pessoas físicas e jurídicas, mesmo que não sejam 

clientes do Coordenador Líder, desde que tais investidores sejam Investidores Qualificados, e 

assinem a Declaração de Investidor Qualificado (conforme abaixo definido), nos termos do 

inciso V abaixo; 

 

(v) no ato de subscrição e integralização das Debêntures, os Investidores Qualificados 

deverão assinar “Declaração de Investidor Qualificado” atestando, dentre outros, estarem 

cientes de que (i) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM, e (ii) as Debêntures estão 

sujeitas a restrições de negociação previstas na Escritura de Emissão e na regulamentação 

aplicável;  

 

(vi) o Coordenador Líder e a Companhia comprometem-se a não realizar a busca de 

investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a 

utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e 

páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM 

476; e 

 

(vii) não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos Investidores 

Qualificados interessados em subscrever as Debêntures no âmbito da Oferta Restrita. 

 

(d) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures; 

 

(e) Número da Emissão: a Emissão das Debêntures representa a 1ª (primeira) emissão de 

debêntures da Companhia; 



 

 

(f) Número de Séries: as Debêntures serão emitidas em uma única série; 

 

(g) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados à 

gestão ordinária dos negócios da Companhia, notadamente para o refinanciamento de 

dívidas da Companhia e para o financiamento de seu capital de giro; 

 

(h) Agente Fiduciário da Emissão: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures 

(“Debenturistas”); 

 

(i) Colocação: as Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de 

colocação, de acordo com os procedimentos descritos na Instrução CVM 476, destinadas 

exclusivamente a Investidores Qualificados, com a intermediação do Coordenador Líder, que 

efetuará a distribuição sob regime de garantia firme de colocação, nos termos a serem 

previstos no contrato de distribuição das Debêntures, observado o disposto no item (c) acima; 

 

(j) Data de Emissão das Debêntures: para todos os efeitos legais, a data de emissão das 

Debêntures será o dia 20 de dezembro de 2013 (“Data de Emissão”);  

 

(k) Valor Nominal Unitário das Debêntures: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data 

de Emissão, será de R$10.000 (dez mil reais) (“Valor Nominal Unitário”);  

 

(l) Forma e Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma 

nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins de direito, 

a titularidade das Debêntures será comprovada por meio de extrato da conta de depósito, 

aberta em nome de cada Debenturista, emitido pelo escriturador mandatário a ser contratado 

pela Companhia e, adicionalmente, para as Debêntures custodiadas eletronicamente no 

Módulo CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), será expedido extrato pela 

CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”) em nome dos Debenturistas, que igualmente 

servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; 

 

(m) Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da 

Companhia;  

 

(n) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária e não contarão com qualquer 

garantia; 

 

(o) Preço de Subscrição: o preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal 

Unitário utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento ("Preço de Subscrição"); 



 

 

(p) Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas em 

uma única data. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato de 

subscrição ("Data de Integralização") de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da 

CETIP, em valor correspondente ao Preço de Subscrição, conforme definido no item (o) 

acima; 

 

(q) Data de Vencimento: as Debêntures terão prazo de vigência de 60 (sessenta) meses 

contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 20 de dezembro de 2018 (“Data de 

Vencimento”); 

 

(r) Amortização do Valor Nominal Unitário: a amortização do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures será realizada anualmente, em duas parcelas iguais e sucessivas, no valor de 

50% (cinquenta por cento) do Valor Total da Emissão cada, a partir do 48º (quadragésimo 

oitavo) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, sendo, portanto, a 1ª (primeira) 

amortização em 20 de dezembro de 2017 e a 2ª (segunda) amortização em 20 de dezembro 

de 2018. As Debêntures não serão objeto de amortização extraordinária pela Companhia; 

 

(s) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 

monetariamente; 

 

(t) Remuneração: as Debêntures farão jus à remuneração equivalente a 112% (cento e doze 

por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 

Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo” (“Taxa DI-Over”), calculadas e divulgadas 

diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página na Internet 

(http://www.cetip.com.br), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma 

exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o 

saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em Circulação (conforme definido na 

Escritura de Emissão), desde a Data de Integralização até a Data de Vencimento ou data do 

vencimento antecipado das Debêntures, conforme o caso, observada a fórmula prevista na 

Escritura de Emissão; 

 

(u) Período de Capitalização: o período de capitalização da Remuneração é o intervalo de 

tempo que se inicia na Data de Integralização (inclusive), no caso do primeiro Período de 

Capitalização, ou na Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo) 

imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina 

na Data de Pagamento da Remuneração do período em questão (exclusive). Cada Período 

de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento 



 

ou data de vencimento antecipado das Debêntures, conforme o caso, observados os termos 

da Escritura de Emissão (“Período de Capitalização”). 
 

(v) Pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga semestralmente, nos dias 20 dos 

meses de junho e dezembro de cada ano, sendo a primeira devida no dia 20 de junho de 

2014 e as seguintes sucessivamente, até o último pagamento que será realizado na Data de 

Vencimento, (cada data de pagamento, uma “Data de Pagamento da Remuneração”), ou na 

data do eventual vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de um dos 

Eventos de Vencimento Antecipado (conforme definido no item (x) abaixo). Farão jus à 

Remuneração aqueles que sejam titulares de Debêntures ao final do Dia Útil imediatamente 

anterior à Data de Pagamento da Remuneração; 

 

(w) Repactuação: as Debêntures não serão objeto de repactuação; 

 

(x) Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 13º 

(décimo terceiro) mês, a contar da Data de Emissão, o resgate antecipado, parcial ou total, 

das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), o qual será realizado de acordo com os 

seguintes procedimentos e com as disposições do item 5.19. da Escritura de Emissão: 

 

(i) a Companhia deverá enviar, ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, 

comunicação por escrito com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis 

contados da data prevista para o Resgate Antecipado Facultativo (“Comunicação de 

Resgate Antecipado Facultativo”). Na Comunicação de Resgate Antecipado 

Facultativo deverá constar (i) a data do Resgate Antecipado Facultativo (“Data do 

Resgate Antecipado Facultativo”); (ii) se o Resgate Antecipado Facultativo será total 

ou parcial, sendo que, caso parcial, deverá ser informado o número total de 

Debêntures a serem resgatas, observando o disposto no parágrafo segundo do 

artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) o Preço de Resgate Antecipado 

Facultativo (conforme abaixo definido) e o Prêmio de Resgate Antecipado 

Facultativo (conforme abaixo definido); e (iv) quaisquer outras informações 

necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo; 

(ii) caso o Resgate Antecipado Facultativo seja parcial, será realizado mediante sorteio, 

nos termos do parágrafo segundo do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, 

responsabilizando-se o Agente Fiduciário pela organização e pela realização do 

sorteio. Para as Debêntures custodiadas eletronicamente no CETIP21, o Resgate 

Antecipado Facultativo será realizado em conformidade com os procedimentos da 

CETIP; 

(iii) o valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado Facultativo 

será equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em Circulação 

(conforme definido na Escritura de Emissão) acrescido da Remuneração e demais 



 

encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, 

calculados pro rata die (“Preço de Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido de 

um prêmio cujo percentual observará a tabela abaixo (“Prêmio de Resgate 

Facultativo” e, em conjunto com o Preço de Resgate Antecipado Facultativo, “Valor 

de Resgate Facultativo”): 

 

Período Percentual do Prêmio 

de 21/12/2014 à 20/12/2015 0,80% 

de 21/12/2015 à 20/12/2016 0,60% 

de 21/12/2016 à 20/12/2017 0,40% 

de 21/12/2017 à 20/12/2018 0,20% 

 

(iv) o Valor de Recompra Facultativo deverá ser pago em parcela única, nos termos do 

item 5.23 da Escritura de Emissão, e as Debêntures objeto de Resgate Antecipado 

Facultativo deverão ser canceladas pela Companhia, observada a regulamentação 

em vigor. 

 

(y) Vencimento Antecipado: Observadas as disposições da Escritura de Emissão, o Agente 

Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, deverá declarar 

antecipadamente vencidas, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou 

extrajudicial, todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão e exigir o imediato 

pagamento, pela Companhia, do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em 

Circulação, acrescido da Remuneração e de demais encargos devidos e não pagos, 

calculados pro rata die, desde a Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da 

Remuneração, o que ocorrer por último, até a data do efetivo pagamento, na ocorrência das 

seguintes hipóteses (“Eventos de Vencimento Antecipado”): 

 

(i) pedido de recuperação extrajudicial ou judicial da Companhia, independentemente 

de ter sido requerida homologação judicial do referido plano e independentemente 

de deferimento pelo juízo competente, ou submissão a qualquer credor de pedido 

de negociação de plano de recuperação extrajudicial; 

(ii) extinção, liquidação, insolvência, dissolução, requerimento de autofalência, pedido 

ou decretação de falência por parte da Companhia ou de terceiros, que não seja 

devidamente elidido no prazo legal; 

(iii) não pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário, da Remuneração e/ou 

de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures prevista na Escritura de 

Emissão, nas respectivas datas de vencimento; 

(iv) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária descrita na Escritura de 

Emissão, que não seja devidamente sanada no prazo de cura específico, ou em não 



 

havendo prazo de cura específico, não seja devidamente sanada no prazo de 10 

(dez) dias corridos da data em que tal obrigação deveria ter sido cumprida; 

(v) fusão, cisão, incorporação de sociedade, ativos ou ações da Companhia, ou 

qualquer outro processo de reestruturação societária envolvendo a Companhia, sem 

a anuência prévia dos Debenturistas, que, em qualquer caso, comprometa o 

cumprimento das obrigações pactuadas na Escritura ou resulte na mudança da 

Companhia de seu atual grupo econômico, exceto com relação à incorporação pela 

Companhia de quaisquer de suas sociedades subsidiárias e/ou controladas; 

(vi) transferência, a qualquer título, de controle acionário, direto ou indireto, da 

Companhia, sem a prévia e expressa autorização dos Debenturistas reunidos em 

assembleia especialmente convocada para este fim, entendendo-se por controle 

indireto a participação detida pela GP Investments Ltd. no capital social da 

Companhia; 

(vii) protestos de títulos contra a Companhia cujo valor unitário ou agregado ultrapasse 

R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), valor que deverá ser reajustado 

monetariamente anualmente de acordo com a variação percentual acumulada do 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA/IBGE”), salvo se, no prazo de até 5 (cinco) 

Dias Úteis contados do referido protesto, (a) for validamente comprovado pela 

Companhia que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; ou (b) o 

protesto for cancelado ou sustado; 

(viii) não pagamento na data de vencimento original de quaisquer obrigações financeiras 

da Companhia, no mercado local ou internacional, em valor, individual ou agregado, 

superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), valor que deverá ser 

reajustado monetariamente anualmente de acordo com a variação percentual 

acumulada do IPCA/IBGE, ou seu valor equivalente em outras moedas; 

(ix) vencimento antecipado de quaisquer obrigações financeiras da Companhia, no 

mercado local ou internacional, em valor individual ou agregado igual ou superior a 

R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), valor que deverá ser reajustado 

monetariamente anualmente de acordo com a variação percentual acumulada do 

IPCA/IBGE, ou seu valor equivalente em outras moedas; 

(x) não cumprimento de qualquer decisão administrativa, arbitral, mandado de penhora 

ou processo semelhante, ou sentença judicial transitada em julgado contra a 

Companhia em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 25.000.000,00 

(vinte e cinco milhões de reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente 

anualmente de acordo com a variação percentual acumulada do IPCA/IBGE, ou seu 

valor equivalente em outras moedas, no prazo de pagamento estipulado na 

respectiva decisão; 



 

(xi) sentença transitada em julgado prolatada por qualquer juiz ou tribunal declarando a 

ilegalidade, nulidade ou inexequibilidade de qualquer dos Documentos da Oferta 

Restrita; 

(xii) redução de capital social, sem observância do disposto no parágrafo terceiro do 

artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, e/ou alteração do estatuto social da 

Companhia que implique a concessão de direito de retirada aos acionistas da 

Companhia; 

(xiii) pagamento pela Companhia de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio, 

exceto os dividendos obrigatórios por lei e os juros sobre capital próprio imputados 

aos dividendos obrigatórios nos termos da Lei das Sociedades por Ações, caso esta 

esteja em mora relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas obrigações 

pecuniárias previstas na Escritura de Emissão; 

(xiv) transformação do tipo societário da Companhia, de sociedade anônima para 

sociedade limitada (ou qualquer outro tipo de sociedade), nos termos dos artigos 

220 e 221, e sem prejuízo do disposto no artigo 222, todos da Lei das Sociedades 

por Ações; 

(xv) alteração do objeto social da Companhia, conforme disposto em seu estatuto social 

vigente na Data de Emissão, de forma a alterar significativamente o segmento de 

atuação da Companhia, sem a prévia anuência dos Debenturistas; 

(xvi) caso as declarações feitas pela Companhia na Escritura de Emissão provem-se ou 

revelem-se em qualquer aspecto relevante, falsas, incorretas, inconsistentes e/ou 

insuficientes; 

(xvii) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, alvarás 

e licenças necessárias para o regular exercício das atividades pela Companhia, 

exceto questões pontuais relacionadas a uma ou mais unidades da Companhia que 

não afetem materialmente as atividades da Companhia ou caso estejam sendo 

questionadas judicial ou administrativamente por meio de procedimento adequado; 

(xviii) ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, 

nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a 

totalidade ou parte substancial dos ativos, das propriedades e/ou das ações do 

capital social da Companhia; 

(xix) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de 

transferência a terceiros, pela Companhia, das obrigações assumidas na Escritura 

de Emissão; 

(xx) alienação fiduciária, constituição de qualquer espécie de ônus ou gravame sobre 

quaisquer dos bens ou direitos da Companhia, vinculação de garantias reais e/ou 

mecanismos de autoliquidez do grupo econômico da Companhia a terceiros, sem a 

prévia anuência dos Debenturistas, com exceção de garantias: (a) prestadas para o 

BNDES e/ou outros bancos de desenvolvimento nacional ou internacional; (b) 

prestadas para processos judiciais e administrativos, dívidas fiscais em fase de 



 

contestação e realização de direitos trabalhistas; (c) prestadas para licitações, 

concessões, aluguéis, despesas aduaneiras, impostos, performance bonds, 

seguros, ou outras assemelhadas, desde que no curso ordinário dos negócios da 

Companhia; (d) já existentes na Data de Integralização; (e) já existentes em 

qualquer companhia adquirida ou incorporada pela Companhia; (f) prestadas como 

margem em operações de hedge, desde que feito em caráter não especulativo; (g) 

prestadas para prorrogação ou extensão de dívidas existentes, nas quais as 

garantias existentes sejam mantidas; (h) dadas em dívidas contraídas no exterior, 

cujo valor principal agregado não exceda o valor de US$ 150.000.000,00 (cento e 

cinquenta milhões de dólares americanos); 

(xxi) subordinação da dívida representada pelas Debêntures a qualquer outra dívida, 

exceto aquelas cuja preferência decorra de determinação legal; 

(xxii) ocorrência de arresto, sequestro ou penhora sobre os bens da Companhia, desde 

que em dimensões que dificulte o cumprimento das obrigações assumidas pela 

Companhia na Escritura de Emissão; 

(xxiii) não utilização, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos por meio da Emissão 

em conformidade com a destinação de recursos indicada no item (g) acima; 

(xxiv) não obtenção, no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da Data de 

Emissão, de classificação de risco (rating) para as Debêntures, em escala nacional, 

fornecido por Agência de Rating, contratada pela Companhia, devendo a 

Companhia fornecer informações à Agência de Rating contratada com toda 

transparência e clareza, para obtenção da classificação de risco mais precisa 

possível; e 

(xxv) caso sejam constatadas, em verificação a ser realizada anualmente pelo Agente 

Fiduciário a não manutenção pela Companhia de avaliação por pelo menos duas 

agências de “rating”, conforme definidas abaixo (que avaliam a Companhia como B1 

e BB) ou sofrer “downgrade” em dois níveis ou mais por duas das citadas agências 

classificadoras e simultaneamente apresentar indicador Dívida Financeira 

Líquida/EBITDA superior a 3,75X (três inteiros e setenta e cinco centésimos), 

calculada ao final de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro, com base 

no balanço consolidado auditado da Companhia, e registrado em relatório emitido 

por empresa de auditoria independente credenciada pela CVM (“Auditor 

Independente”). 

 

Para os fins das alíneas (xxiv) e (xxv) acima, considera-se como: 

 

“Agência de Rating”: individual e indistintamente, a Moody’s América Latina Ltda., a 

Standard & Poor’s Brasil e a Fitch Ratings Brasil Ltda., que avaliaram a Companhia, 

até a Data de Emissão, com os ratings B1, BB e BB, respectivamente. 



 

“Dívida Financeira Líquida”: somatório de dívidas em bancos, debêntures e bonds - 

disponibilidades (caixa e aplicações financeiras), sendo admitida, 

excepcionalmente, a exclusão dos bonds perpétuos emitidos em 30 de março de 

2012 pela Magnesita Finance Ltd., subsidiária da Companhia, com base no saldo 

devido à época do cálculo. 

“EBITDA”: Lucro bruto - despesas com vendas - despesas administrativas e gerais + 

depreciações e amortizações + o resultado de outras receitas/despesas 

operacionais (excluindo receitas e despesas não monetárias e/ou não recorrentes), 

incluindo o EBITDA de quaisquer entidades adquiridas pela Companhia, 

considerado como se a aquisição tivesse ocorrido no 1º dia útil do período do 

cálculo e excluindo o EBITDA de quaisquer entidades vendidas pela Companhia, 

considerando como se a venda tivesse ocorrido no 1º dia útil do período de cálculo. 

 

(z) Multa e Juros Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Companhia, de 

qualquer quantia devida aos titulares de Debêntures, os débitos em atraso vencidos e não 

pagos ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo 

do pagamento da Remuneração, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, 

de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, 

ambos incidentes sobre as quantias em atraso (“Encargos Moratórios”); 

 

(aa) Local de Pagamento: os pagamentos a que os Debenturistas fizerem jus serão efetuados 

pela Companhia utilizando-se dos procedimentos adotados pela CETIP para as Debêntures 

que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP. As Debêntures que, por solicitação do 

respectivo Debenturista ou outro motivo previsto na regulamentação aplicável, não estiverem 

custodiadas eletronicamente na CETIP, terão os seus pagamentos realizados pelo 

escriturador mandatário nomeado na Escritura de Emissão ou na sede da Companhia; 

 

(bb) Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento 

de qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão, até o primeiro Dia Útil 

subsequente, se o vencimento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo, ocasião 

em que não haverá nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; e 

 

(cc) Registro para Distribuição e Negociação: as Debêntures serão registradas (i) para 

distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos 

(“MDA”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição liquidada 

financeiramente por meio da CETIP; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio 

do CETIP21, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas 

financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP. As Debêntures 

somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados, nos mercados 



 

regulamentados de valores mobiliários e após decorridos 90 (noventa) dias de sua respectiva 

subscrição ou aquisição por Investidores Qualificados, nos termos dos artigos 13 e 15 da 

Instrução CVM 476, condicionado ao cumprimento pela Companhia do artigo 17 da Instrução 

CVM 476. 

 

(ii) DELEGAÇÃO DE PODERES AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA A EMISSÃO 

DE DEBÊNTURES 

 

Ficam os diretores da Companhia autorizados a (i) contratar o Coordenador Líder para realizar a 

estruturação, coordenação e distribuição pública, com esforços restritos de colocação, das 

Debêntures; (ii) contratar os prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao 

banco liquidante e escriturador mandatário da Emissão, Agente Fiduciário e assessores legais; e (iii) 

negociar e firmar os termos, celebrar todos os instrumentos e praticar todos os atos necessários à 

efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, à celebração da 

Escritura de Emissão, do contrato de distribuição das Debêntures e os demais contratos de prestação 

de serviços. 

 

(iii) RENOVAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO NA CHINA 

 

Aprovada a contratação de garantia na modalidade de standby letter of credit com o HSBC Bank 

Brasil S.A. - Banco Múltiplo, no valor de RMB 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de renminbi), 

que serviu para amparar a renovação da linha de crédito da subsidiária Magnesita Resource (Anhui) 

Company Ltd. (“Magnesita Resource”), mantida junto ao HSBC Bank (China) Company Limited e/ou 

outras afiliadas do grupo HSBC, contratada originalmente em 27 de janeiro 2011 e garantida pela 

Companhia (o “Contrato de Financiamento”), através de contratação de nova operação, no valor de 

RMB 50.000.000,00 (cinquenta milhões de renminbi), conforme apresentação enviada aos membros 

do Conselho de Administração da Companhia nesta data.  

 

(iv) DELEGAÇÃO DE PODERES AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA LINHA DE 

CRÉDITO 

 

Ficam os diretores da Companhia e da Magnesita Resource autorizados, conforme o caso, a negociar 

e formalizar todos os documentos necessários para cumprimento da deliberação acima, negociando 

seus termos e condições, e ainda tomar as medidas necessárias e/ou convenientes a sua 

implementação, ficando, ainda, ratificados todos os atos já praticados por tais Diretorias até esta data 

nesse sentido. 

 

Encerramento, lavratura e 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. 



 

 

Assinaturas: Mesa: Fersen Lamas Lambranho (Presidente) e Luiz Gustavo Perrotti Rossato 

(Secretário). Membros do Conselho de Administração: Fersen Lamas Lambranho, Thiago Emanuel 

Rodrigues, Eduardo Romeu Ferraz, Eduardo Alcalay, Nelson Rozental, Robert Frank Agostinelli, 

Eduardo Fontana d’Ávila e Bernardo Guimarães Rodarte. 

 

São Paulo, 18 de dezembro de 2013. 

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em Livro Próprio. 

 

 

__________________________________ 

Luiz Gustavo Perrotti Rossato 

Secretário 
 


