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AVISO AOS ACIONISTAS

A MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos Senhores
Acionistas o que segue:
1. Em reunião realizada em 30.05.2008, o Conselho de Administração da Companhia
aprovou aumento do capital social, que é de R$1.369.150.225,84 (um bilhão, trezentos e
sessenta nove milhões, cento e cinqüenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), para até R$1.555.550.963,80 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e cinco
milhões, quinhentos e cinqüenta mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos),
mediante a emissão de até 9.638.094 (nove milhões, seiscentas e trinta e oito mil e
noventa e quatro) novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$19,34 (dezenove reais
e trinta e quatro centavos) por ação, aumento esse, portanto, feito dentro do limite do
capital autorizado estabelecido pelo artigo 6º do Estatuto Social, que é de até
R$3.500.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais).
2. O aumento de capital será realizado mediante a subscrição privada pelos atuais acionistas
da Companhia, observado o direito de preferência previsto no artigo 171 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). Tendo sido obtido parecer favorável do
Conselho Fiscal em relação ao aumento de capital, conforme ata de reunião realizada em
30.05.2008, o Conselho de Administração manterá sua decisão de aumentar o capital
social desde que o montante subscrito atinja o mínimo de R$110.953.734,72 (cento e dez
milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e
dois centavos), mediante emissão de pelo menos 5.737.008 (cinco milhões, setecentas e
trinta e sete mil e oito) novas ações ordinárias de sorte que atingido este valor mínimo o
aumento de capital será considerado perfeito e acabado.
3. O aumento de capital deverá observar as seguintes condições:
I. Justificativa do aumento de capital
Conforme divulgado ao mercado por meio dos fatos relevantes de 14.04.2008 e
21.05.2008, a Companhia e seus acionistas controladores celebraram, em 20.05.2008,
acordo com a Krosaki Harima Corporation (“Krosaki”), tendo como objetivo a
consolidação da parceria envolvendo transferência de tecnologia e o ingresso da
Krosaki no capital social da Companhia.
A Krosaki ingressará na Companhia por meio deste aumento de capital e emissão de
novas ações, sendo-lhe assegurado o direito de subscrever ações representativas de 3%
do capital social da Companhia após o referido aumento, por força da cessão do direito

de preferência na subscrição pelos acionistas controladores da Companhia em favor da
Krosaki. Desta forma, já existe o firme compromisso da Krosaki de subscrever
5.737.008 (cinco milhões, setecentas e trinta e sete mil e oito) ações ordinárias.
II.Valor do aumento de capital e ações emitidas
O valor do aumento do capital será de, no mínimo, R$110.953.734,72 (cento e dez
milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e
dois centavos), mediante a emissão de 5.737.008 (cinco milhões, setecentas e trinta e
sete mil e oito) novas ações ordinárias e, no máximo, R$186.400.737,96 (cento e
oitenta e seis milhões, quatrocentos mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e seis
centavos), mediante a emissão de 9.638.094 (nove milhões, seiscentas e trinta e oito mil
e noventa e quatro) novas ações ordinárias, dependendo do número de acionistas que
exercerem seus respectivos direitos de preferência.
O valor mínimo do aumento de capital corresponde ao número de ações que devem ser
subscritas pela Krosaki para que esta passe a ser titular de 5.737.008 (cinco milhões,
setecentas e trinta e sete mil e oito) ações ordinárias.
III.Preço de emissão
O preço de emissão será de R$19,34 (dezenove reais e trinta e quatro centavos) por
cada ação ordinária subscrita.
IV.Justificativa do preço de emissão
O preço de emissão foi determinado com base no critério de cotação das ações na Bolsa
de Valores de São Paulo (BOVESPA), nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei das
S.A., considerando o preço de fechamento da ação ordinária da Companhia
(“MAGG3”) desde seu ingresso no segmento denominado Novo Mercado.
V.Direito de Preferência
Terão direito de subscrever o aumento de capital os acionistas que forem titulares de
ações de emissão da Companhia na presente data, inclusive. O Direito de preferência
será atribuído considerando o valor máximo da emissão, isto é, R$ 186.400.737,96.
Os acionistas receberão boletim de subscrição no endereço mantido junto ao Banco Itaú
S.A. e poderão exercer a subscrição, devendo integralizá-la no mesmo ato, em qualquer
agência do Banco Itaú S.A.
Os acionistas cuja custódia esteja na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
(CBLC) deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e
de acordo com as regras estipuladas pela própria CBLC, obedecidos os prazos e
condições deste Aviso.

VI.Prazo para subscrição
O prazo para exercício do direito de preferência pelos acionistas é de 30 (trinta) dias,
contados a partir da presente data. Desta forma, tendo em vista que tal data é um
sábado, o prazo para exercício do direito de preferência será de 02.06.2008 a
02.07.2008, inclusive.
VII.Direitos das ações subscritas
Após a homologação do respectivo aumento de capital pelo Conselho de
Administração, as novas ações farão jus ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre
capital próprio integrais, bem como quaisquer outros direitos que vierem a ser
declarados pela Companhia.
VIII.Forma de pagamento
O pagamento será feito à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
IX. Procedimento do aumento de capital
(a)

como referido acima, os acionistas poderão exercer seus respectivos direitos de
preferência no prazo de 02.06.2008 a 02.07.2008, inclusive;

(b)

cada acionista poderá, no ato da subscrição, condicionar a subscrição do aumento
de capital que lhe cabe:
(i) a que haja subscrição do máximo número de ações previsto no item 2 acima
(9.638.094 ações); ou
(ii) a que haja subscrição de uma proporção ou quantidade mínima de ações, mas
que não poderá ser inferior à quantidade mínima prevista no item 2 acima
(5.737.008 ações).

(c)

No caso de, no ato da subscrição, não houver qualquer manifestação do acionista a
respeito de condicionantes à sua subscrição, presumir-se-á a firme intenção do
acionista de subscrever o aumento de capital, sem qualquer condição, exceto a do
atingimento do valor mínimo de aumento de capital previsto no item 2 acima.

(d)

no caso do item (b)(ii) acima, o acionista deverá, no momento da subscrição,
indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das
ações por ele subscritas ou quantidade equivalente à proporção entre o número de
ações efetivamente subscritas e o número máximo de ações originalmente previsto
no item 2 acima, de forma a manter a mesma proporção no capital social da
Companhia no momento imediatamente anterior ao aumento de capital, sendo certo
que neste último caso o correspondente valor integralizado pago em excesso será
devolvido, sem correção monetária, pela Companhia ao acionista. Da mesma

forma, caso a condição prevista no item (b)(ii) acima, estipulada pelo acionista, não
seja implementada, o total do valor por ele integralizado será devolvido, sem
correção monetária, pela Companhia. Presumir-se-á, na falta da manifestação, o
interesse do acionista em receber a totalidade das ações por ele subscritas.
(e)

após o término do prazo referido em (a), as eventuais sobras de ações não subscritas
serão rateadas entre os acionistas que a elas tiverem se habilitado, na forma do
disposto na alínea “b”, do §7º, do art. 171 da Lei das S.A., sendo o prazo para
subscrição das mesmas de 3 (três) dias úteis seguintes ao anúncio da apuração das
sobras; e

(f)

na hipótese de haver sobras não subscritas após o rateio mencionado no item (e),
acima, estas ações não subscritas serão canceladas, devendo o Conselho de
Administração se reunir para homologar o aumento de capital efetivamente
subscrito, desde que respeitado o valor mínimo do aumento do capital social
previsto no item 2 acima.

X. Justificativa do procedimento adotado
O procedimento descrito no item IX, acima, justifica-se pelo fato de o interesse da
Companhia ser inteiramente preservado com a homologação parcial do aumento de
capital, uma vez atingido o principal objetivo do aumento ora aprovado, qual seja, o
ingresso do fornecedor de tecnologia como acionista da Companhia. De outro lado, os
recursos que ingressarão com este aumento de capital serão destinados ao reforço do
capital próprio da companhia.
Especificamente com relação à consolidação da parceria com a Krosaki, a operação
permanece sob a avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
A Companhia acredita na aprovação da operação, porém entende que eventuais
restrições não interfiram no aumento de capital ora deliberado e sim nas condições da
parceria na transferência de tecnologia entre as partes.
Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com
Investidores da Companhia, na Av. Raja Gabaglia, 1781 - 12º. Andar, Bairro
Luxemburgo - Belo Horizonte, MG, telefones (31) 3348 8419, fax: (31) 3348 8635.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2008.
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