PRESS RELEASE
Magnesita adquire a LWB Refractories e se torna a terceira maior
empresa de refratários do mundo
•

O forte negócio de magnésia sinterizada da Magnesita Refratários e a liderança
em dolomita da LWB são altamente complementares e sua combinação
representa um importante marco na estratégia de crescimento internacional da
Magnesita

•

A Magnesita deverá manter as unidades adquiridas da LWB sem sobreposições
para orientar o crescimento global do novo grupo

•

As duas empresas juntas poderão registrar, num cálculo pro forma,
aproximadamente € 900 milhões em vendas e aumento substancial de receita e
de lucro, resultando em pelo menos € 25 milhões em sinergias já identificadas,
por meio de cross-selling e redução de custo de matérias-primas

•

A transação pelo valor da empresa (EV) de € 657 milhões representa um valor
atrativo para os acionistas da Magnesita – Rhône Capital deve se tornar
acionista da companhia brasileira

Contagem, 08 de Setembro de 2008 – A Magnesita Refratários S. A. (Bovespa: MAGG3), líder na
América Latina em fabricação e prestação de serviços no setor de refratários, anunciou hoje que
assinou acordo para adquirir a alemã LWB Refractories, líder mundial em fornecimento de
refratários à base de dolomita, da Rhône Capital, por € 657 milhões (enterprise value). A
conclusão do negócio está sujeita às aprovações dos órgãos reguladores.
Tanto a Magnesita como a LWB fabricam produtos refratários para aplicações industriais
principalmente nas indústrias do aço e do cimento. Essa aquisição combina a liderança da
Magnesita no mercado de magnésia sinterizada com a expertise da LWB como líder em
fornecimento de refratários dolomíticos. “A união da Magnesita com a LWB criará a terceira maior
empresa de refratários do mundo em termos de receita. É um marco na estratégia da Magnesita
de acelerar o crescimento internacional da empresa. Tanto nossa posição no mercado mundial,
como nossa capacidade de gerar valor para nossos acionistas serão fortalecidas”, explicou
Ronaldo Iabrudi, diretor-presidente da Magnesita. “A proposta é atrativa para nossos acionistas
devido à complementaridade dos dois negócios e ao alto nível de oportunidades de cross-selling.
Estamos oferecendo um preço justo que é incrementado por sinergias e apoiado pelo
compromisso da Rhône Capital como um novo acionista da Magnesita”.
A LWB Refractories, com sede em Hilden, na Alemanha, foi fundada em 2001, combinando a
experiência e expertise de três empresas seculares. Hoje, a LWB é um fabricante global de
refratários e o maior fornecedor mundial de refratários à base de dolomita para aplicações em
aços inoxidáveis e aços ao carbono e para o mercado de cimento. A empresa emprega cerca de
2.000 pessoas em unidades produtoras na Europa, Estados Unidos e China e em escritórios de
vendas espalhados pelo mundo.

Av. Raja Gabaglia, 1781 – 13º. Andar – Bairro Santa Lucia, Belo Horizonte-MG – CEP 30350-540

Ao longo dos anos, a Magnesita desenvolveu uma forte posição no mercado de produtos
refratários à base de magnésia, apoiada em reservas minerais significativas e na combinação da
mais avançada tecnologia de produção com a ênfase em Pesquisa e Desenvolvimento e com um
modelo singular de negócios orientado a serviços. Com essa aquisição, a Magnesita fornecerá
aos clientes um portfólio mais amplo de serviços e produtos e terá presença significativa em todos
os mercados de refratários.
As duas empresas são complementares não só em termos de produtos e segmentos industriais,
mas também em termos geográficos, praticamente sem sobreposições. Portanto, a união oferece
forte potencial de cross-selling, com acesso privilegiado aos atuais clientes das indústrias do aço,
cimento e cal, além de excelentes oportunidades para o desenvolvimento de novos mercados em
regiões de grande crescimento como a Ásia. Além disso, a Magnesita e a LWB têm acesso a
extensas reservas de magnesita e dolomita, de alta qualidade o que dará à empresa controle
sobre suas matérias-primas principais e vantagens inigualáveis de custos.
Iabrudi complementa: “A combinação de um portfólio de produtos de alta qualidade com a
presença global em todos os mercados importantes trará grandes benefícios para nossos
consumidores ao redor do mundo e fortalecerá ainda mais as relações de ambas as empresas
com os atuais clientes. A expertise da administração da LWB e os seus funcionários altamente
especializados serão fatores estratégicos para assegurar a liderança no mercado e o
desenvolvimento sustentável da Magnesita no futuro. Temos confiança em que uma organização
com presença global e dinâmica de crescimento continuará a ser um empregador atrativo para os
funcionários atuais e para novos talentos”. A Magnesita espera manter todas as unidades da LWB
e, devido à complementaridade dos dois negócios, a empresa não prevê nenhuma medida
significativa de reestruturação.
“Damos boas vindas a esta excitante oportunidade de nos unirmos à Magnesita e esperamos
trabalhar em conjunto com a administração e os funcionários da empresa para criarmos um dos
líderes em refratários no mundo. O grupo resultante oferecerá a nossos clientes um portfólio único
de produtos e tecnologia avançada para fabricação de refratários, além de oportunidades
consideráveis para nossos empregados”, diz Alexander Röntgen, CEO da LWB.
O negócio resultante deve registrar receita anual pro forma de € 894.2 milhões e EBTIDA de €
218.6 milhões. A empresa empregará cerca de 8.000 funcionários no mundo todo e será a terceira
maior empresa global de refratários, em termos de receita.
A transação avalia a LWB em € 657 milhões. O valor inclui o pagamento de um empréstimo de
acionista de € 108 milhões, a dívida da LWB, que será assumida pela Magnesita, totalizando €
380 milhões, e a emissão de cerca de 23,5 milhões de ações da Magnesita para acionistas da
LWB, avaliadas em cerca de € 169 milhões. A Magnesita vai refinanciar parte da dívida que
assumirá da LWB, com emissão de dívida de cerca de € 330 milhões junto ao J.P. Morgan Chase
Bank. Após a transação, os acionistas da LWB terão uma participação de cerca de 11% na
Magnesita. A LWB foi assessorada pelo UBS e pela Merrill Lynch.
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Magnesita
MAGNESITA S. A. é uma companhia brasileira listada no “Novo Mercado” da Bovespa (Bolsa de
Valores de São Paulo). Tem como principais acionistas fundos de private equity administrados
pela GP Investments e pela Gávea Investimentos. A Magnesita se dedica a atividades de
mineração, produção e comercialização de extensa linha de materiais refratários e à prestação de
serviços correlatos nas áreas de sua especialidade, diretamente ou por intermédio de empresas
sob seu controle.
A companhia possui tecnologia avançada para a fabricação de refratários, conquistada ao longo
de muitos anos de experiência, contando com uma organização altamente qualificada para a
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. A Magnesita possui jazidas minerais em diversas
regiões do país, mas é em Brumado, Estado da Bahia, onde ocorrem grandes reservas de
magnesita e talco, que ela desempenha sua principal atividade como mineradora. Os produtos
das usinas de sinterização de Brumado-BA são consumidos pela própria Magnesita na fabricação
de refratários básicos nas unidades fabris de Contagem (MG) e São Caetano do Sul (SP), e
também por suas controladas RISA (Contagem-MG) e RASA (Argentina). Além disso, apreciável
tonelagem de magnésia sinterizada é exportada via terminal marítimo próprio, situado em Aratu
(BA).
A Magnesita registrou faturamento de € 493.2 em 2008 1 e EBITDA de € 145.2 milhões. A
empresa emprega mais de 6.000 funcionários em mais de 10 unidades, incluindo centros de
produção e a sede em Belo Horizonte (MG).
GP Investments
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Dados anualizados com base nos resultados do primeiro semestre de 2008.
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A GP Investments é líder no mercado de private equity na América Latina. Sua missão é gerar
rendimentos excepcionais no longo prazo para seus investidores e acionistas. Desde sua
constituição, em 1993, foram captados mais de US$ 4 bilhões de investidores internacionais e
adquiridas 47 companhias em 14 diferentes setores da economia. Em maio de 2006, a GP
Investments concluiu sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO), tornando-se a primeira companhia
de private equity listada em bolsa na América Latina.
Gávea Investimentos
A Gávea Investimentos é uma das maiores gestoras independentes de recursos do Brasil,
administrando aproximadamente US$ 7,5 bilhões, desde investimentos diretos a fundos de
fundos. A empresa foi fundada em 2003 por Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central do
Brasil (1999-2002) e ex-diretor-gerente da Soros Fund Management, em Nova York (1993-1998).
A empresa, com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, possui aproximadamente 110
funcionários, dos quais 22 sócios, com experiência comprovada nos mercados local e
internacional.
LWB
A LWB Refractories, com sede em Hilden, na Alemanha, foi fundada em 2001, combinando a
experiência e expertise de três empresas seculares. Hoje, a LWB é um fabricante global e maior
fornecedor mundial de refratários à base de dolomita para aplicações em aços inoxidáveis e aço
carbono e para o mercado de cimento. Com mais de cem anos de experiência na fabricação e
desenvolvimento de produtos refratários, a LWB foca o fornecimento de soluções refratárias mais
eficientes em termos de custo, que derivam de produtos e serviços inovadores e de alta
qualidade.
A LWB registrou receita de € 401,0 milhões em 2008 2 e EBITDA de € 73,4 milhões. A empresa
emprega cerca de 2.000 pessoas em unidades na Europa, Estados Unidos e China, bem como
em escritórios de venda espalhados pelo mundo.
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Dados anualizados com base nos resultados do primeiro semestre de 2008.
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