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AVISO AOS ACIONISTAS
A Magnesita Refratários S.A. com sede à Praça Louis Ensch, 240 – Cidade Industrial, Contagem,
MG, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Em 31.05.2008 e 02.06.2008, a Companhia publicou Aviso aos Acionistas, comunicando a decisão
de seu Conselho de Administração de aumentar o capital social da Companhia dentro do limite de
seu capital autorizado, bem como as condições e características dos procedimentos para subscrição
do referido aumento de capital.
Adicionalmente ao disposto no referido Aviso aos Acionistas, a Companhia esclarece, pelo presente,
que:
1. Foi garantido a todos os acionistas da Companhia (considerada a data base de 31.05.2008) o
exercício do direito de preferência para subscrever o aumento de capital, na forma da lei, ou seja,
na proporção de sua respectiva participação;
2. Em função da publicação do presente Aviso aos Acionistas, a Companhia optou por estender o
prazo para exercício do direito de preferência aos Acionistas até 8 de julho de 2008, inclusive;
3. Ainda, tendo em vista que a deliberação do Conselho de Administração da Companhia previu que
o valor do aumento de capital não seria um valor fixo, mas sim um valor variável (no mínimo,
R$110.953.734,72, e no máximo R$186.400.737,96), foi outorgado aos acionistas um direito
adicional, qual seja, o de condicionar, desde logo, a sua respectiva subscrição a que seja atingido
um determinado valor global mínimo de aumento de capital;
4. Pela mesma razão, outro direito conferido aos acionistas foi o de poderem optar, se assim o
desejarem, por receberem apenas ações em número mínimo necessário para manter suas
respectivas participações no capital social da Companhia;
5. Assim, aqueles acionistas que queiram fazer uso desses direitos adicionais, e apenas tais
acionistas, devem comunicar este fato à Companhia, mediante carta enviada à Gerência de
Relações com Investidores a ser recebida pela Companhia até o dia 02 de julho de 2008,
localizada na Av. Raja Gabáglia, 1.781, 12º andar, Santa Lúcia, Belo Horizonte, MG, CEP 30350540, indicando:
(a) o valor global mínimo de aumento de capital desejado para realizar a sua respectiva
subscrição (indicar valor entre R$110.953.734,72 e R$186.400.737,96);
(b) uma das seguintes alternativas:

(i )
(ii )

Desejo receber o total das ações por mim subscritas; ou
Desejo receber o número mínimo necessário para manter a minha
participação no capital social da Companhia.

(c) Caso tenha assinalado a opção (b.ii), indicar os dados abaixo relacionados para crédito
(devolução pela Companhia) dos valores excedentes (que será o valor entre o total pago pelo
acionista menos o montante necessário para que apenas mantenha sua proporção no capital
social da Companhia):
•
•
•
•
•
•
•

Banco
Agência
Conta Corrente
Nome / Denominação
CPF/CNPJ
Endereço
Telefone

6. Aqueles acionistas que desejem utilizar o procedimento acima e tenham suas ações mantidas em
custódias junto à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, deverão ainda, também
até o dia 02 de julho de 2008, transferir o depósito da totalidade de seus direitos para o Banco Itaú
S.A., responsável pelo serviço de escrituração das ações da Companhia, de forma a possibilitar
que a Companhia faça o crédito dos valores excedentes (conforme acima), quando aplicável. Os
acionistas que já têm suas ações depositadas junto ao Banco Itaú S.A. e que queiram fazer uso do
mesmo procedimento deverão apenas enviar a correspondência à Companhia, conforme item 5
acima.
7. Não obstante o disposto acima, a Companhia esclarece que todos os acionistas que pretenderem
subscrever ações em função do aumento de capital ora tratado deverão fazê-lo junto à Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC ou junto ao Banco Itaú S.A. e apenas aqueles que
pretenderem condicionar sua subscrição devem enviar referida correspondência à Companhia.
Como já informado no Aviso aos Acionistas, o silêncio do subscritor importará na sua declaração
de que pretende subscrever integralmente o aumento na forma e quantidade por ele declarada no
ato da subscrição, sem qualquer condição. O recebimento de notificação pela Companhia fora do
prazo acima mencionado terá por conseqüência os mesmos efeitos do silêncio do subscritor.
Finalmente, cumpre esclarecer que, como em todo aumento de capital social similar ao presente, sua
conclusão está condicionada à homologação pelo Conselho de Administração, em deliberação a ser
tomada posteriormente à conclusão de todo o procedimento e observância de todos os prazos.
Adicionalmente, não será possível a negociação de recibos de subscrição, daqueles que tenham
exercido a subscrição condicionada de que trata o presente aviso, até que o aumento de capital seja
homologado. Dessa forma, a Companhia não se responsabilizará por qualquer prejuízo decorrente da
negociação de recibos de subscrição, uma vez que estão sujeitos a condições futuras e eventuais.
Belo Horizonte, 05 de junho de 2008.
Maurício Lustosa de Castro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

