MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
COMUNICADO AO MERCADO
Contagem, 20 de dezembro de 2018 – Magnesita Refratários S.A. ("Companhia"), em
prosseguimento ao fato relevante divulgado em 11 de dezembro de 2018 e aos
comunicados
ao
mercado
divulgados
em
12 de dezembro de 2018
e
17 de dezembro de 2018, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado que, na
presente data, foi realizada a liquidação da Parcela em Dinheiro do Preço da Oferta de
Tratamento Igualitário e do Preço da Oferta em Dinheiro, conforme aplicável, a todos
os acionistas da Companhia que alienaram suas ações por ocasião do leilão da Oferta
Pública Unificada de Aquisição de Ações da Companhia em virtude da alienação de
controle da Companhia, para cancelamento do registro da Companhia e para a saída do
Novo Mercado ("OPA"), realizado em 10 de dezembro de 2018.
Os acionistas que desejarem participar das Aquisições Supervenientes, nos termos do
item 10.6 do Edital da OPA, deverão observar os procedimentos constantes do
comunicado ao mercado divulgado pela Companhia em 12 de dezembro de 2018.
A Companhia comunica, ainda, que recebeu a seguinte informação da Dutch Brasil
Holding B.V., em atendimento ao disposto no artigo 12, §6º, da Instrução CVM n.º 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada:
"A Dutch Brasil Holding B.V. ("Ofertante"), inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 08.915.757/0001-17, vem informar que, como resultado do leilão da oferta pública
unificada de aquisição de ações em virtude da alienação de controle da Magnesita
Refratários S.A. ("Companhia"), para cancelamento do registro da Companhia e para a
saída do Novo Mercado ("OPA"), conforme divulgado no fato relevante da Companhia
de 11 de dezembro de 2018, passou a ser titular de 42.627.887 ações ordinárias de
emissão da Companhia, representativas de aproximadamente 85% do total de ações
ordinárias emitidas pela Companhia.
A participação detida pela Ofertante em ações ordinárias de emissão da Companhia
assegura o controle da Companhia. A Ofertante realizou a OPA em observância às
motivações descritas no item 3 ("Razões para a Realização da OPA"), da seção I
("Informações Preliminares"), do Edital da OPA, conforme publicado em
10 de novembro de 2018, e não com o objetivo de alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da Companhia. Para fins do artigo 119 da Lei n.º 6.404/76, a

Ofertante informa que é representada no Brasil pelo Sr. Luiz Fernando Leifer Nunes,
inscrito no CPF sob o n.º 622.637.578-72."
Contagem, 20 de dezembro de 2018.
Thiago Mendes da Motta Couto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.

