MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ/MF N° 08.684.547/0001-65
COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 14 de abril de 2016 – A Magnesita Refratários S.A. (Novo Mercado: MAGG3 | ADR
Nível I: MFRSY) (“Companhia”) vem comunicar que na data de hoje apresentou no sistema
Empresas.Net o Edital de Convocação e reapresentou a Proposta da Administração para a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada no dia 29 de abril de
2016, às 11:30 horas, que terá a seguinte pauta: (1) em Assembleia Geral Ordinária, (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as
demonstrações financeiras auditadas da Companhia e o parecer dos auditores independentes,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) deliberar sobre a destinação
do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (iii) deliberar sobre a
eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal e; (iv) fixar a remuneração
global anual dos administradores da Companhia e fixar a remuneração dos membros do
Conselho Fiscal; e (2) em Assembleia Geral Extraordinária, (v) eleger um membro efetivo do
Conselho de Administração, em função da renúncia apresentada pelo Sr. Rodrigo Boscolo; (vi)
ratificar o cancelamento das ações mantidas em tesouraria em decorrência do 4º Programa de
Recompra de Ações da Companhia, sem alteração do capital social; e (vii) aprovar a
consequente alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o atual número de
ações que compõem o capital social. A Companhia informa, ainda, que o item que tratava da
redução de capital da Companhia para absorção de prejuízos acumulados, conforme
publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal Hoje em Dia, foi retirado da
pauta do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, uma vez que o
assunto ainda está sendo discutido pela administração da Companhia. O Edital de Convocação
e a Proposta da Administração, que foram apresentados no sistema eletrônico da CVM nesta
data, já contemplam a pauta do Edital de Convocação da AGOE devidamente atualizada.
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