MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 28 de abril de 2017 – A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) vem divulgar a
seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia realizada nesta data, os acionistas aprovaram, dentre outras matérias, a destinação
do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, após a
provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, no valor de
R$ 449.501.748,57 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e um mil, setecentos e
quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), o qual, após os ajustes e deduções previstos
em lei, passou a corresponder a R$ 366.818.396,58 (trezentos e sessenta e seis milhões,
oitocentos e dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), na forma
indicada abaixo:
a)

R$ 18.340.919,83 (dezoito milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e dezenove reais
e oitenta e três centavos) à Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A. e do
artigo 27, alínea „a‟, do Estatuto Social da Companhia;

b)

como distribuição aos acionistas da Companhia, a título de juros sobre o capital próprio, o
valor líquido total de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), equivalente
a R$ 0,869488218 por ação (desconsiderando-se as ações em tesouraria), o qual será
majorado para incluir o Imposto de Renda que deverá ser retido na fonte, na forma da
legislação aplicável, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou
isentos. O valor líquido de impostos dos referidos juros sobre o capital próprio será
imputado a parte dos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da
Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

c)

como distribuição aos acionistas da Companhia, a título da parcela remanescente dos
dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da Companhia, o valor total de
R$ 43.119.369,19, equivalente a R$ 0,852085988 por ação (desconsiderando-se as ações
em tesouraria);

d)

destinação da parcela remanescente, no valor de R$ 261.358.107,56 (duzentos e sessenta
e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e sete reais e cinquenta e seis
centavos), à Reserva para Efetivação de Novos Investimentos, nos termos do artigo 27,
alínea „d‟, do Estatuto Social da Companhia.
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Os juros sobre capital próprio e os dividendos devidos aos acionistas da Companhia nos termos
acima serão pagos em moeda corrente nacional, sem correção monetária, na proporção de cada
acionista no capital social da Companhia, na forma do artigo 205, §3º da Lei nº 6.404/76. O
pagamento será realizado em até 60 (sessenta) dias, em data a ser oportunamente definida pela
Diretoria da Companhia.
Farão jus ao mencionado pagamento os acionistas constantes da base acionária da Companhia
em 04 de maio de 2017. A partir de 05 de maio de 2017 (inclusive), as ações de emissão da
Companhia passarão a ser negociadas “ex - juros sobre o capital próprio” e “ex-dividendos”.
Por fim, para fins do pagamento de juros sobre o capital próprio, a Companhia solicita que os
acionistas imunes ou isentos de Imposto de Renda, nos termos da legislação aplicável, enviem
cópia dos documentos comprobatórios de sua respectiva imunidade ou isenção
impreterivelmente até o dia 15 de maio de 2017, para o escritório da Companhia, localizado na
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição, Cidade e Estado de
São Paulo, CEP 04543-121, aos cuidados do Diretor com Relações com Investidores abaixo
assinado, sob pena de retenção do referido imposto.

Eduardo Romeu Ferraz
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.
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