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, 5 de junho de 2008 e 15 de julho de 2008, vem a público
informar o quanto segue:
Em 18 de julho de 2008, encerrou-se o prazo para subscrição das sobras das ações que haviam
sido ofertadas aos acionistas da Companhia, para exercício do direito de preferência, ocorrido
no período de 2 de junho a 08 de julho de 2008.
Desta forma, as subscrições realizadas pelos acionistas no período de preferência e,
posteriormente, as subscrições das sobras, totalizaram:

Período de preferência
Sobras
Total

Ações
8.969.842
595.079
9.564.921

R$
173.476.744,28
11.508.827,86
184.985.572,14

Em reuniões realizadas nesta data, o Conselho de Administração da Companhia homologou o
aumento de capital no montante de R$184.985.572,14, com a emissão de 9.564.921 ações
ordinárias nominativas, elevando o capital social para R$1.548.440.097,45, representado por
190.415.670 ações Ordinárias Nominativas, já considerando (i) a redução compulsória do
capital social relativa às ações em Tesouraria, a ser oportunamente objeto de ratificação
específica por parte da Assembléia Geral e (ii) o aumento do capital social no montante de
78.000 ações por força de exercício de opção de compra de ações da Companhia, ambos
objeto de deliberações do Conselho de Administração realizadas nesta data.
Após os eventos acima, a quantidade de ações em circulação, conforme definido pela
Instrução CVM nº 361/2002, passou para 82.161.756 ações ordinárias nominativas, o que
representa 43,15% do capital total.
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 Gabáglia, nº 1781 –
12º andar, ou através do telefone (31) 3348-8419, ou fax (31) 3348-8635.

Belo Horizonte, 24 de julho de 2008.
Maurício Lustosa de Castro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

