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MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
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COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO
FIM DO PERÍODO DE EARLY BIRD DA OFERTA DE
AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS DE DÍVIDA 2020
São Paulo, 31 de julho de 2015 — A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) anuncia
aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre o fim do período de early bird da oferta de
aquisição (“Oferta de Aquisição”) dos seus Títulos de Dívida 7,875% com vencimento em
2020 (CUSIP nº 756145AA6 e nº D33488AA1) (“Títulos de Dívida”), por meio de sua
subsidiária norte-americana Magnesita Refractories Company (“Magnesita”), conforme
anunciado em 18/07/2015. Em conjunto com a Oferta de Aquisição, a Magnesita solicitou o
consentimento (“Solicitação de Consentimento”) acerca das emendas propostas na
indenture dos Títulos de Dívida (“Emendas Propostas”), que eliminarão substancialmente
todos os covenants restritivos, bem como diversos eventos de vencimento antecipado e
provisões relacionadas.
O periodo de early bird da Oferta de Aquisição expirou às 17h, horário de Nova York, em
30 de julho de 2015, e não foi estendido. A Magnesita informa que o montante agregado de
US$ 221.076.000, representando 76,89% do total dos Títulos de Dívida em circulação, foi
devidamente ofertado pelos detentores dos Títulos de Dívida.
Uma vez que detentores da maioria do valor principal dos Títulos de Dívida em circulação
consentiu (excluindo-se quaisquer Títulos de Dívida detidos pela Magnesita ou suas
subsidiárias), a Magnesita procederá com a execução da Segunda Indenture Suplementar
(“Segunda Indenture”), implementando as Emendas Propostas. Quaisquer Títulos de Dívida
não ofertados e adquiridos na Oferta de Aquisição estarão sujeitos aos termos da Segunda
Indenture.
A data de liquidação dos Títulos de Dívida ofertados no período de early bird, ou antes, está
prevista para, no máximo, 04 de agosto de 2015, mas pode ser alterada sob critério da
Magnesita, e está sujeita a todas as condições da Oferta de Aquisição terem sido satisfeitas
ou renunciadas pela Magnesita. Detentores que ofertaram Títulos de Dívida no período de

early bird, ou antes, e no caso de seus Títulos de Dívida serem aceitos para pagamento,
estarão elegíveis para receber o valor de (i) US$1.000 para cada US$1.000 de valor
principal de títulos detidos (que incluem um pagamento da taxa de consentimento de US$50
para cada US$1.000 de valor principal de títulos detidos), e (ii) juros acruados e ainda não
pagos.
A Oferta de Aquisição está sujeita à satisfação de determinadas condições, incluindo: (i) a
obtenção de financiamento que, juntamente com o caixa disponível, seja suficiente para
pagar o total considerado na Oferta de Aquisição e (ii) outras condições de praxe.
Títulos de Dívida ofertados poderiam ser retirados a qualquer momento antes das 17h,
horário de Nova York, de 30 de julho de 2015 (“Data de Retirada”). Uma vez que a Data de
Retirada já passou, os Títulos de Dívida ofertados e os Consentimentos enviados depois
desta data podem não ser retirados ou revogados de forma válida, salvo se requerido por lei.
A Oferta de Aquisição expirará às 23h59m, horário de Nova York, de 13 de agosto de 2015
(“Período de Expiração”), a menos que o prazo seja estendido. Detentores dos títulos que
ofertarem de forma válida seus títulos e consentirem com as Emendas Propostas depois da
período de early bird, mas antes do Período de Expiração, receberão US$950 para cada
US$1.000 de valor principal de títulos detidos.
Os termos e condições completos da Oferta de Aquisição estão descritos na Oferta de
Compra e Solicitação de Consentimento datadas de 17 de julho de 2015, além da Carta de
Transmissão, documentos que podem ser obtidos com a D.F. King & Co., Inc., agente
responsável pelas informações da Oferta de Aquisição e da Solicitação de Consentimento,
ligando para 212-269-5550 (EUA - ligação paga) ou 1-866-387-0770 (EUA - ligação
gratuita).
Os Bancos Bradesco BBI S.A. e Credit Suisse Securities (USA) LLC são os agentes
responsáveis pela operação e solicitações da Oferta de Aquisição e Solicitações de
Consentimento. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Banco Bradesco BBI
S.A ou com o Credit Suisse Securities (USA) LLC.
Banco Bradesco BBI S.A.
Divisão de Renda Fixa
Av. Paulista, 1450, 8º andar
01310-917
São Paulo, SP
Ligação paga: (212) 888-9145

Credit Suisse Securities (USA) LLC
Liability Management Group
Eleven Madison Avenue
Nova York, Nova York 10010
Ligação paga: (212) 538-2147
Ligação gratuita: (800) 820-1653

Sobre a Magnesita
A Magnesita Refratários S.A. e suas afiliadas (“Grupo Magnesita”) são produtores globais
verticalmente integrados de refratários e minerais, fornecendo soluções integradas de alto
valor agregado para as indústrias de aço, cimento, vidro e materiais não-ferrosos. O Grupo
Magnesita fornece soluções integradas de produtos e serviços em mais de 100 países para
mais de 1.000 clientes. Suas minas contém algumas das maiores reservas de magnesita e
dolomita de alta qualidade do mundo.
A Magnesita é uma subsidiária integral da Magnesita Refratários S.A. Em sua unidade de
York, Pensilvânia, a Magnesita produz refratários dolomíticos básicos, incluindo tijolos,
monolíticos e produtos de controle de fluxo, sendo o fornecedor líder de refratários
dolomíticos básicos na América do Norte.
Visite o site de RI da Magnesita: www.magnesita.com/ri

“Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 – Cautela em relação a previsões
futuras
Algumas declarações presentes neste documento podem ser previsões para fins do “Private
Securities Litigation Reform Act” de 1995. A Magnesita adverte que tais previsões estão
sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam
materialmente diferentes do previsto. Tais riscos e incertezas incluem a falha da realização
da Oferta de Aquisição, além de potenciais alterações nas condições de mercado, bem como
fatores econômicos, governamentais, tecnológicos ou relacionados à competidores, e outros
fatores que podem afetar as operações da Magnesita. A Magnesita não se compromete a
publicar atualizações ou revisar as expectativas, estimativas e previsões contidas neste
comunicado decorrentes de informações ou eventos futuro, excetuando-se as exigidas por
lei.
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