N/ Ref.: 002/2008
Contagem, 05 de março de 2008.

À
Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa
Supervisão de Relações com Empresas
At.: Sr. Jorge Antonio Tambucci

Ref.: Ofício GAE/367/08 - “Considerando os termos do edital de convocação das
AGO/E de 17/03/2008, solicitamos nos informar, para fins de orientação ao mercado, se
será proposta a essa Assembléia a distribuição de algum benefício aos acionistas, ou
seja, dividendo, juros sobre o capital próprio ou eventual remuneração de capital. Caso
positivo, fornecer o valor bruto em R$ por ação ordinária.”

Prezados Senhores,
Em resposta ao ofício GAE/SRE - 367/08 de 03/03/2008, informamos que o Conselho de
Administração da Rpar Holding S.A. (“Companhia”) pretende propor à Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, convocada para se realizar em 17/03/2008, a homologação da
deliberação relativa a Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) aprovada em 28/12/2007 pelo
Conselho de Administração de sua sucedida – a Magnesita S.A. – e objeto de Fato
Relevante na mesma data, no montante bruto de R$31.741.816,26.
A Companhia esclarece, ainda, que referido valor estava contabilizado no passivo exigível
da Magnesita S.A., como direito de crédito de seus acionistas naquela data, dentre os quais
a própria RPAR Holding S.A. e a Partimag S.A. Como a RPAR Holding S.A. incorporou a
Magnesita S.A. e a Partimag S.A., a obrigação de pagar os valores relativos aos JCP
atribuídos a tais acionistas – no valor total de R$14.288.633,33 – extinguiu-se por força da
confusão entre credor e devedor.
Desta forma, o valor bruto de JCP hoje contabilizado no passivo exigível da RPAR Holding
S.A. é de R$ 17.453.182,93 e deve ser pago aos demais acionistas que estavam inscritos
nos livros e registros da Magnesita S.A. na data da respectiva declaração – isto é, em
28/12/2007, o que corresponde a R$ 0,7123 por lote de 1.000 ações ordinárias e R$ 0,7835
por lote de 1.000 ações preferenciais classes “A” e “C”. Informamos ainda, que não haverá
qualquer outro pagamento de vantagem ou dividendos, relativos ao exercício de 2007, aos
atuais acionistas.
Atenciosamente,

Maurício Lustosa de Castro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Rpar Holding S.A.

