MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE: 31.300.026.485
COMUNICADO AO MERCADO
À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Sra. Miriam Viana de Amorim
Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 – Em exercício
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Ref.: BM&FBOVESPA – Ofício 2794/2016-SAE/GAE 1 de 25 de julho de 2016
Prezados Senhores,
Magnesita Refratários S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Contagem, estado de Minas Gerais,
na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP 32210-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.684.547/0001-65 (“Companhia”), vem, por meio da presente, apresentar esclarecimentos em
resposta ao Ofício 2794/2016-SAE/GAE 1, encaminhado à Companhia pela Gerência de
Acompanhamento de Empresas 1 da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
em 25 de julho de 2016, e abaixo transcrito (“Ofício”):

25 de julho de 2016
2794/2016-SAE/GAE 1
Magnesita Refratários S.A.
At. Sr. Eduardo Guardiano Leme Gotilla
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Aplicabilidade do Direito de Preferência
Prezados Senhores,
Considerando os termos do fato relevante e da ata da reunião do conselho de administração
divulgados em 22/07/2016, solicitamos informar, até 26/07/2016, se a venda do negócio de
talco dessa companhia para a IMI Fabi Talc Company ensejará aos acionistas dessa companhia
o direito de preferência, conforme disposto no artigo 253 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº
10.303/01.
Em caso positivo, informar:

- Os acionistas inscritos em que data nos registros da Companhia terão direito de exercer o
direito de preferência;
- Conforme parágrafo único do artigo 253, informar se já existe data prevista para a realização
da AGE que irá deliberar sobre o assunto.
Em caso negativo, informar as razões pelas quais não existe o direito de preferência.
Solicitamos, ainda, informar o reflexo contábil no resultado dessa empresa decorrente dessa
transação, bem como outros dados considerados importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução
CVM nº 358/02, deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria:
Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida,
o Assunto: Aplicabilidade do Direito de Preferência, o que resultará na transmissão simultânea
do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Miriam Viana de Amorim
Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 – Em exercício
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c.:

CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários

Em resposta ao Ofício e com base no fato relevante divulgado pela Companhia em 22 de julho de
2016 (“Fato Relevante”), esclarecemos que a venda do negócio de talco da Companhia para a IMI
Fabi Talc Company se dará por meio da venda da Brumado Talco S.A., sociedade por ações com
sede na cidade de Brumado, estado da Bahia, na Vila de Catiboaba, s/n, Zona Rural, CEP 46100-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.809.672/0001-00 (“Brumado Talco”), atualmente controlada indireta
da Companhia. As ações da Brumado Talco serão transferidas à Companhia, de forma que a
Companhia realizará posteriormente a sua venda à IMI Fabi Talc Company (“Operação Pretendida”).
Conforme entendimento exarado pelo Colegiado da CVM no Processo Sancionador nº RJ2010/13425,
em reunião realizada em 29 de março de 2011, o direito de preferência disposto no artigo 253 da Lei
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nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) se aplica apenas às companhias convertidas em subsidiárias integrais por
meio de incorporação de ações. Ainda, referido entendimento foi consolidado no OfícioCircular/CVM/SEP/Nº02/2016, de 29 de fevereiro de 2016, o qual apresenta orientações gerais sobre
procedimentos a serem observados pelas companhias abertas, conforme segue:
“7.18 – Admissão de acionistas em subsidiária integral (artigo 253 da Lei nº 6.404/76)

O artigo 253 da Lei nº 6.404/76 estabelece que, na proporção das ações que possuírem
no capital da companhia, os acionistas terão direito de preferência para (i) adquirir
ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las no todo ou
em parte; e (ii) subscrever aumento de capital da subsidiária integral, se a companhia
decidir admitir outros acionistas.
O Colegiado da CVM, em reunião realizada em 29/03/2011 (Processo CVM nº
RJ2010/13425), entendeu que o disposto neste artigo apenas se aplica às companhias
convertidas em subsidiárias integrais em razão de operação de incorporação de ações
(artigo 252 da Lei nº 6.404/76).”
Nesse sentido, esclarecemos que as ações da Brumado Talco não serão transferidas à Companhia por
meio de incorporação de ações, de modo que a Brumado Talco não será considerada subsidiária
integral da Companhia nos termos do artigo 252 da Lei das S.A.
Dessa forma, considerando que a Operação Pretendida (i) não envolverá subsidiária integral
constituída por meio de incorporação de ações, e (ii) não ocasionará diluição dos acionistas da
Companhia, a Companhia vem, respeitosamente, esclarecer que a Operação Pretendida não ensejará
a concessão do direito de preferência aos acionistas da Companhia nos termos do artigo 253 da Lei
das S.A.
Com relação ao reflexo contábil da Operação Pretendida no resultado da Companhia, esclarecemos
que o valor de venda da Brumado Talco em moeda corrente nacional apenas será determinado, de
forma definitiva, ao final da Operação Pretendida, uma vez que o preço foi definido em dólares
americanos conforme constou do Fato Relevante. Tão logo seja definido o valor final do preço em
moeda corrente nacional e a Operação Pretendida seja efetivamente concluída, a Companhia
divulgará novo fato relevante mencionando os impactos contábeis advindos da sua conclusão.
A Companhia permanece à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários.
São Paulo, 26 de julho de 2016.
Eduardo Gotilla
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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