MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), dando continuidade ao disposto nos Avisos aos
Acionistas de 31 de maio de 2008 e 5 de junho de 2008, vem a público informar o quanto
segue:
Em 8 de julho de 2008, encerrou-se o prazo para subscrição, pelos acionistas, de até
9.638.094 (nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil e noventa e quatro) ações ordinárias da
Companhia, cuja emissão foi aprovada nos limites do capital autorizado em razão de
deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
30 de maio de 2008.
Foram subscritas 8.969.842 (oito milhões, novecentas e sessenta e nove mil, oitocentas e
quarenta e duas) ações, ao preço de emissão de R$ 19,34 (dezenove reais e trinta e quatro
centavos) por ação, totalizando um aumento de capital no valor de R$ 173.476.744,28 (cento
e setenta e três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais
e vinte e oito centavos), não tendo sido subscritas 668.252 (seiscentas e sessenta e oito mil,
duzentas e cinqüenta e duas) ações.
De acordo com o estabelecido pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em de
30 de maio de 2008, as sobras de ações não subscritas serão oferecidas para rateio na forma
do disposto no artigo 171, parágrafo 7º, “b”, da Lei 6.404/76. Assim, o direito de subscrição
das sobras poderá ser exercido pelos acionistas da Companhia que fizeram suas reservas no
ato da subscrição durante o período de preferência nas seguintes condições:
1.

Preço de Subscrição: R$ 19,34 por ação ordinária

2.

Forma de Integralização: à vista, no ato da subscrição

3.

Proporção do Direito: 20,67461060 % sobre as ações subscritas

4.

Período de Subscrição das Sobras: 15/07/2008 a 18/07/2008

5.

Locais de Atendimento: junto às corretoras, se depositados na CBLC (Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia) ou junto às agencias especializadas do Banco
Itaú, se depositados no Banco Escriturador.

Uma vez encerrado o referido prazo, caberá ao Conselho de Administração verificar a
subscrição efetivamente ocorrida e, na hipótese de haver sobras não subscritas após o rateio
supra mencionado, estas ações não subscritas serão canceladas.

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com Investidores
da Companhia, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Raja Gabaglia, nº 1781 –
12º andar, ou através do telefone (31) 3348-8419, ou fax (31) 3348-8635.

Contagem, 15 de julho de 2008.
Maurício Lustosa de Castro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

