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AVISO AOS ACIONISTAS
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, e demais
disposições legais aplicáveis, a RPAR HOLDING S.A. (“RPAR”), sucessora de Magnesita
S.A. (“MAGNESITA”), visando esclarecer os diversos prazos que devem ser observados por
seus acionistas, vem comunicar à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), aos seus
acionistas e ao mercado em geral o que segue:
1.

Direito de Recesso:
(a)

o prazo para exercício do direito de retirada dos acionistas da
MAGNESITA, em decorrência da incorporação da referida companhia
pela RPAR, será de 31 (trinta e um) dias, tendo iniciado em 23/02/2008,
dia seguinte à publicação da ata da AGE que deliberou a incorporação,
encerrando-se em 24/03/2008, inclusive;

(b)

para fins de exercício de tal direito de recesso, a posição acionária da
MAGNESITA a ser utilizada será aquela do fechamento do mercado em
01/02/2008, último dia útil anterior a 02/02/2008 (sábado), data da
primeira publicação do edital de convocação da AGE de 21/02/2008;

(c)

todos os acionistas da MAGNESITA, inclusive os detentores de ações
vinculadas ao art. 9º da Lei nº 8.167/91 (FINOR), poderão exercer o
direito de retirar-se da companhia, consignando-se que, nesta data,
referidas ações não se encontram mais sujeitas à referida Lei, tendo já
sido emitido o respectivo Certificado de Empreendimento Implantado –
CEI pelo Ministério da Integração Nacional, conforme Portaria nº 1/08 do
Diretor do Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos - DGFI.

2.

Grupamento: Consta da ordem do dia da Assembléia Geral Extraordinária
(“AGE”) da RPAR convocada para ser realizada em 17/03/2008, a deliberação
sobre o grupamento das ações de emissão da RPAR, à razão de 10.000 ações
ordinárias para 1 ação ordinária. Os acionistas controladores da RPAR
manifestaram à administração da Companhia, nesta data, que têm a intenção de

realizar a doação de ações a todos os acionistas da Companhia,
independentemente de qualquer manifestação, de forma a que todos passem a ser
titulares de ações na unidade imediatamente superior ao número fracionário de
ações de que forem titulares após o grupamento.
3.

Migração para o NOVO MERCADO: Desta forma, e por força dos
esclarecimentos acima, 24/03/2008 será o último dia para que os eventuais
dissidentes exerçam seu direito de recesso relativamente à incorporação da
MAGNESITA pela RPAR, assim como será o último dia para que os acionistas
controladores da RPAR realizem a doação de ações aos demais acionistas, de
forma a que todos permaneçam na RPAR com, pelo menos, uma ação ordinária
de emissão da Companhia. Após a referida data, a Companhia e o agente
custodiante terão condições de consolidar a base acionária da RPAR e, desta
forma, implementar a migração da Companhia para o Novo Mercado. O ingresso
efetivo no Novo Mercado e o início das negociações das ações de emissão da
RPAR neste segmento da BOVESPA serão objeto de novo aviso aos acionistas.
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