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COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS ACIONISTAS
Grupamento de Ações
São Paulo, 14 de dezembro de 2015 - A Magnesita Refratários S.A. (Novo Mercado:
MAGG3 | OTCQX: MFRSY) (“Companhia”), em observação ao disposto no § 4º do artigo 157
da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02, comunica que os acionistas da Companhia
aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada na presente data, o
grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção de 25
para 1, com o desdobramento de cada ação, após o grupamento, na proporção de 1 para 5,
tendo estabelecido o que segue:
1) Prazo para ajuste das posições acionárias. Os acionistas da Companhia, inclusive os
detentores dos certificados de depósito de ações no âmbito do programa de ADR
(American Depositary Receipts), poderão, no prazo de 30 dias contados da publicação
deste Aviso aos Acionistas (ou seja, de 15 de dezembro de 2015 até 14 de janeiro de
2016), ao seu livre e exclusivo critério, ajustar suas posições de ações em lotes
múltiplos de 25 ações, por meio de negociações privadas ou negociações na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”),
através de sociedades corretoras de sua livre escolha que sejam autorizadas a operar
pela BM&FBOVESPA, de forma a permanecerem integrando o quadro acionário da
Companhia com pelo menos uma ação após a efetivação do grupamento.
2) Desdobramento das ações: Tendo transcorrido o prazo para ajuste das posições
acionárias apresentado no item “1”, as ações representativas do capital social da
Companhia serão automaticamente desdobradas na proporção de 1 para 5.
3) Ações grupadas e desdobradas: A partir de 15 de janeiro de 2016, tendo transcorrido
o prazo para ajuste das posições acionárias apresentado no item “1”, as ações
representativas do capital social da Companhia passarão a ser negociadas
exclusivamente na proporção resultante do grupamento e desdobramento das ações
de emissão da Companhia, mantendo os mesmos direitos atualmente existentes,
inclusive com relação ao pagamento de dividendos e eventuais remunerações de
capital. Como resultado do grupamento e desdobramento, o capital social da
Companhia que atualmente é dividido em 267.161.334 ações ordinárias passará a ser
dividido em 53.432.265 ações ordinárias.

4) Tratamento das frações: Transcorrido o prazo para o ajuste das posições acionárias, as
eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão separadas, grupadas em
números inteiros, e vendidas em tantos leilões quantos forem necessários, a serem
realizados oportunamente na BM&FBOVESPA, sendo os valores resultantes da
alienação das frações de ações disponibilizados aos respectivos acionistas, após a
liquidação financeira da venda. A data do leilão das frações de ações, seus detalhes e a
data em que os recursos resultantes do leilão serão disponibilizados aos acionistas
serão comunicadas após o decurso do prazo para ajuste das posições acionárias,
através de Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado.
Igualmente, os certificados de depósito de ações ordinárias da Companhia custodiados pelo
Deutsche Bank no âmbito do programa de American Depositary Receipts – Nível I, negociados
no mercado de balcão dos Estados Unidos sob o código “MFRSY”, também serão grupados e
desdobrados obedecendo à mesma proporção e aos mesmos procedimentos aqui previstos.
O grupamento e desdobramento das ações ordinárias serão refletidos nas negociações da
BM&FBOVESPA a partir do dia 15 de janeiro de 2016 (inclusive).
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