MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
(Nova denominação de RPAR HOLDING S.A.,
sucessora de Magnesita S.A.)
CNPJ/MF N.º: 08.684.547/0001-65
NIRE N.º 31.300.026.485
A V I S O A O S ACI O N I S T A S
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAP I TAL P R Ó P R I O

A MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (“Companhia”) , anteriormente denominada RPAR HOLDING
S.A. e sucessora de MAGNESITA S.A., comunica aos Senhores Acionistas que a Assembléia Geral
Ordinária da Companhia, realizada em 17 de março de 2008, homologou, a título de distribuição de
resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, o pagamento de JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO, já declarados na reunião do Conselho de Administração de 28/12/2007, tendo sido objeto de
Fato Relevante publicado em 28/12/07, no montante de R$17.453.182,93 (dezessete milhões,
quatrocentos e cinqüenta e três mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos). Trata-se de
valor bruto, deduzido das parcelas atribuídas à participação acionária dos acionistas RPAR Holding S.A. e
Partimag, conforme informado à Bovespa e CVM em 05/03/2008 e sem alteração do valor por lote de mil
ações, assim distribuídos e sujeitos às seguintes condições:
Ações Ordinárias Nominativas
Ações Preferenciais Nominativas “A”
Ações Preferenciais Nominativas “C”

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 0,7123
R$ 0,7835
R$ 0,7835

Retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes
ou isentos;
Terão direito aos juros sobre capital próprio objeto desse aviso, todas as ações em circulação na
data-base de 28 de dezembro de 2007;
As ações foram negociadas na bolsa de valores “ex-juros sobre capital próprio”, desde 31 de
dezembro de 2007, inclusive;
A data para início de pagamento dos juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2007, objeto
deste aviso, será 19 de março de 2008, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração;
Os acionistas residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota
máxima inferior a 20% (vinte por cento), a que se refere o art. 24 da Lei 9.430 de 27/12/96, estarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% sobre parcela declarada de
juros sobre capital próprio;

O pagamento de juros sobre capital próprio objeto desse aviso será feito pela instituição depositária das
ações, Banco Bradesco, mediante crédito automático na data de início do pagamento para aqueles
acionistas cujo cadastro contenha a inscrição do CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas
que não tenham feito essa indicação terão o pagamento creditado dentro de 3 (três) dias úteis contados a
partir da data de atualização dos dados cadastrais junto ao Banco Bradesco, observados os prazos de
prescrição previstos em lei.
Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com Investidores, à Praça
Luis Ensch, 240 – Cidade Industrial, Contagem, MG, telefones 31 3368 1736, fax: 313368 1348.

Contagem, 17 de março de 2008.
Mauricio Lustosa de Castro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

