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COMUNICADO AO MERCADO
Contagem, 17 de dezembro de 2018 – Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), em
prosseguimento ao fato relevante divulgado em 11 de dezembro de 2018 e ao
comunicado ao mercado divulgado em 12 de dezembro de 2018, vem comunicar a seus
acionistas e ao mercado que, na presente data, foi realizada a liquidação da Parcela em
Ações do Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, a todos os acionistas da
Companhia que alienaram suas ações no âmbito da Oferta de Tratamento Igualitário,
por ocasião do leilão da Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações da Companhia
em virtude da alienação de controle da Companhia, para cancelamento do registro da
Companhia e para a saída do Novo Mercado ("OPA"), realizado em
10 de dezembro de 2018. No total, 3.518.008 Depositary Interests, representativos de
Ações da RHI Magnesita, foram creditados às contas de custódia mantidas por tais
acionistas junto a entidades participantes da CREST, conforme indicadas nos respetivos
Formulários de Manifestação. Após a emissão das novas ações, o número total de ações
ordinárias da RHI Magnesita passou a ser de 48.337.047. A RHI Magnesita ainda
poderá emitir mais 1.481.992 Depositary Interests, referentes à OPA. Conforme
divulgado no fato relevante de 11 de dezembro de 2018, em decorrência do leilão da
OPA, a Dutch Brasil Holding B.V. ("Ofertante") passa a ser titular de 42.627.887 ações
ordinárias de emissão da Companhia, representando aproximadamente 85% do capital
social da Companhia.
A Ofertante informou a Companhia que estima que a liquidação da Parcela em Dinheiro
do Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, bem como do Preço da Oferta em
Dinheiro, ocorra em 20 de dezembro de 2018, observados os termos e condições
previstos no Edital da OPA.
Contagem, 17 de dezembro de 2018.
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