MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ/MF N° 08.684.547/0001-65
COMPANHIA ABERTA

COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de Participação Acionária Relevante
São Paulo, 09 de outubro de 2014 - A Magnesita Refratários S.A. (Novo Mercado: MAGG3
| OTCQX: MFRSY) (“Companhia”), atendendo ao disposto no artigo 12, parágrafo 4º, da
Instrução CVM 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu,
nesta data, uma correspondência datada de 07/10/2014 do acionista The Boston
Company Asset Management LLC, comunicando que, através de operações realizadas em
bolsa de valores por conta de seus fundos de investimento e carteiras por ele geridas,
adquiriu ações ordinárias da Companhia passando a deter um total consolidado de
14.367.633 (quatorze milhões, trezentas e sessenta e sete mil, seiscentas e trinta e três)
ações ordinárias da Companhia, representando 5,07% das ações ordinárias de emissão da
Magnesita.
A Companhia foi informada ainda que o aumento da participação nas ações tem o
exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a
composição do controle ou estrutura administrativa da Magnesita.
Abaixo, segue a correspondência recebida pela Companhia.

Eduardo Gotilla
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.
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Prezados Senhores,
The Boston Company Asset Management LLC, sociedade incorporada de acordo com as
Leis dos Estados Unidos da América, com sede em One Boston Place, 14th Floor, Boston,
Massachusetts, 02108, vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela
Instrução CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte
“Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO”
Fundos de Investimento e carteiras de clientes geridos pela The Boston Company Asset
Management LLC, doravante denominados em conjunto (“FUNDOS”), nos termos da
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em
negociações realizadas ao longo das últimas semanas, ADQUIRIRAM, em conjunto, ações
ordinárias de emissão da MAGNESITA REFRATARIOS S.A. (“Companhia”), sendo que, na
data de 06/10/2014, os FUNDOS passaram a deter 14.367.633 (quatorze milhões trezentos e
sessenta e sete e seiscentos e trinta e três) ações ordinárias da Companhia. A referida
participação dos FUNDOS representa 5,07% (cinco vírgula zero sete por cento) das ações
ordinárias de emissão da Companhia.

Ressalte-se que o aumento da participação nas ações tem o exclusivo objetivo de
investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou
estrutura administrativa da Companhia. Os FUNDOS comunicam ainda que (i) não detêm
bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não tem firmado acordo ou
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

The Boston Company Asset Management LLC

_______________________
Ivan Arias
Compliance Officer

