MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
FATO RELEVANTE
Contagem, 9 de novembro de 2018 – Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), em atendimento ao
disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02,
vem informar a seus acionistas e ao mercado que, nesta data, recebeu ofício da CVM comunicando o
deferimento, pela CVM, do registro da oferta pública unificada de aquisição de ações da Companhia,
a ser realizada pela Dutch Brasil Holding B.V. (“Ofertante”), (i) em virtude de alienação direta de
controle da Companhia à Ofertante, (ii) para cancelamento do registro da Companhia na CVM como
emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores
mobiliários, e (iii) para a saída do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“OPA”).
O instrumento da OPA (Edital), com a descrição dos termos e condições da OPA, será
disponibilizado em breve no site da Companhia, bem como nos outros canais informados no Edital.
Ainda, em observância ao artigo 11 da Instrução CVM nº 361/02, a Ofertante estima publicar o
Edital em 10 de novembro de 2018 no Jornal Hoje em Dia. Assumindo a publicação do Edital no
jornal no dia 10 de novembro de 2018, segue abaixo o cronograma com algumas datas-chave da
OPA:
Evento
Encerramento do Período de Habilitação
para Oferta de Tratamento Igualitário
Encerramento do Período de Habilitação
para Oferta Alternativa em Dinheiro
Data do Leilão

Data
5 de dezembro de 2018, às 17:00.

Anúncio do Resultado do Leilão

11 de dezembro de 2018

Data da Liquidação da OPA

Até 26 de dezembro de 2018

7 de dezembro de 2018, às 17:00.
10 de dezembro de 2018, às 15:00.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer fato relevante acerca
da OPA, nos termos da legislação aplicável.
Contagem, 9 de novembro de 2018.
Thiago Mendes da Motta Couto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.

