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A V I S O A O S ACI O N I S T A S

A MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (“Companhia”), por si e por sua sucedida, a
extinta Magnesita S.A.”, vem comunicar aos Senhores Acionistas o que segue:
(a) o período para exercício do direito de recesso dos acionistas da extinta Magnesita
S.A. no âmbito do processo de sua incorporação pela Magnesita Refratários S.A.
(nova denominação de RPAR Holding S.A.) encerrou-se em 24.03.2008, tendo se
retirado 20 acionistas, titulares de 10.216.952 ações ordinárias, 126.500.000 ações
preferenciais Classe A e 21.822.992 ações preferenciais Classe C de emissão da
extinta sociedade, totalizando 158.539.944 ações, representativas de 0,37% do
capital total da extinta Magnesita S.A.;
(b) tendo em vista que o valor de reembolso é de R$ 40,155084 por lote de mil ações, o
valor total a ser pago a título de reembolso das ações dos acionistas dissidentes será
de R$ 6.366.184,77(seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e
quatro reais e setenta e sete centavos). O pagamento será feito através da instituição
financeira depositária das ações, Banco Bradesco S.A., mediante crédito automático
em 01.04.2008 para aqueles acionistas cujo cadastro contenha a inscrição do
CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas que não tenham feito essa
indicação terão o pagamento creditado dentro de 3 (três) dias úteis contados da data
de atualização dos dados cadastrais junto ao Banco Bradesco S.A.;
(c) as ações adquiridas pela Companhia em decorrência do reembolso dos acionistas
dissidentes serão mantidas em tesouraria, até futura deliberação;

(d) o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data,
avaliou o impacto financeiro gerado pela retirada dos acionistas, conforme itens (a)
e (b), acima, e decidiu não convocar Assembléia Geral para reconsiderar a referida
incorporação da extinta Magnesita S.A. pela Companhia, deixando assim de se
utilizar da faculdade conferida pelo artigo 137, VI, §3º, da Lei 6.404/76;
(e) Por conseqüência, a partir de 02.04.2008:
(1) os acionistas que não exerceram seu direito de retirada irão receber,
independentemente de qualquer providência, 64,48102 ações ordinárias de emissão
da Companhia para cada ação ordinária da extinta Magnesita S.A. e 50,10692 ações
ordinárias de emissão da Companhia para cada ação preferencial (Classe A e Classe
C) de emissão da extinta Magnesita S.A.;
(2) a instituição financeira depositária da Companhia, após o cálculo da relação de
troca acima mencionada, implementará o grupamento das ações da Companhia na
proporção de 10.000 ações ordinárias para 1 ação ordinária, conforme Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária e Fato Relevante de 17.03.2008;
(3) o grupamento será feito de forma que os acionistas controladores doem aos
demais acionistas da Companhia tantas ações quantas forem necessárias para
completar a unidade imediatamente superior ao número fracionário de ações de que
tais acionistas passarem a ser titulares em decorrência da relação de troca e do
grupamento;
(4) com a conclusão das etapas acima referidas, terão sido implementadas as
condições necessárias para que a Companhia possa migrar para o segmento de
governança corporativa da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA
denominado “Novo Mercado”, razão pela qual, a partir de 02.04.2008, inclusive,
suas ações passarão a ser admitidas à negociação nesse segmento especial com o
novo nome de pregão de “MAGNESITA SA” e sob o novo código de negociação
“MAGG3”; e
(5) por fim, fica o mercado informado que, a partir de 02.04.2008, inclusive, as
ações de emissão da extinta Magnesita S.A. (antes negociadas sob os códigos
MAGS3, MAGS5 e MAGS7) deixarão de ser definitivamente negociadas na
BOVESPA.

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com
Investidores da Companhia, na Praça Luis Ensch, 240 – Cidade Industrial, Contagem,
MG, telefones (31) 3368 1736, fax: (31) 3368 1348, e-mail: ri@magnesita.com.br.
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