MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
FATO RELEVANTE
Contagem, 11 de dezembro de 2018 – Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), em
atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") nº 358/02, vem informar a seus acionistas e ao mercado que, nesta
data, foi realizado o leilão ("Leilão") da Oferta Pública Unificada de Aquisição de
Ações da Companhia, lançada por Dutch Brasil Holding B.V. ("Ofertante") em virtude
da alienação de controle da Companhia, para cancelamento do registro da Companhia e
para a saída do Novo Mercado ("OPA").
Os resultados, ainda sujeitos a confirmação oficial pela B3, mostram que a Ofertante
adquiriu 17.607.645 ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a
aproximadamente 35% de seu capital social, das quais: (i) 17.607.605 ações foram
adquiridas por meio da Oferta de Tratamento Igualitário, pelo preço unitário de R$19,85
(R$18,46, corrigido pela taxa SELIC), correspondente à Parcela em Dinheiro, somado a
0,1998 ações de emissão da RHI Magnesita N.V., correspondente à Parcela em Ações; e
(ii) 40 ações foram adquiridas por meio da Oferta Alternativa em Dinheiro, pelo preço
unitário de R$35,56. Nos termos do Edital, a liquidação da OPA ocorrerá até o dia
26 de dezembro de 2018.
Em decorrência do Leilão, a Ofertante passa a ser titular de 42.627.887 ações ordinárias
de emissão da Companhia, representando aproximadamente 85% do capital social da
Companhia. Considerando que a quantidade de ações de emissão da Companhia
adquiridas pela Ofertante no Leilão superou o montante mínimo necessário para o
cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM de 2/3 das ações
habilitadas no Leilão, conforme estabelecido no art. 16, inciso II, da Instrução CVM
nº 361/02, a Companhia dará prosseguimento aos atos necessários para o cancelamento
de seu registro como emissora de valores mobiliários categoria "A" perante a CVM, nos
termos da regulamentação aplicável. Nos termos do item 5.2 do Edital, as ações da
Companhia deixarão de integrar o segmento do Novo Mercado da B3, passando a ser
negociadas no segmento básico da B3, até a manifestação da CVM quanto ao
deferimento do cancelamento do registro.
Os acionistas que não venderam suas ações no Leilão poderão vendê-las por meio de
negociações no segmento Básico da B3 até a data do efetivo cancelamento de registro
de companhia aberta da Companhia (i.e., data em que a CVM confirmar o cancelamento
do registro, o que será objeto de divulgação de fato relevante específico).

Adicionalmente, nos termos do item 10.6.1 do Edital da OPA, os titulares de Ações em
Circulação remanescentes poderão apresentar pedido de venda de suas respectivas ações
em até 3 (três) datas-limites: 10 de janeiro de 2019, 10 de fevereiro de 2019 e
10 de março de 2019, pelo Preço da Oferta de Tratamento Igualitário ou Preço da Oferta
em Dinheiro, a ser atualizado pela Taxa Selic desde a Data de Liquidação até a data do
efetivo pagamento. A liquidação das Aquisições Supervenientes pela Ofertante ocorrerá
em até 15 (quinze) dias contados da data-limite aplicável.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre próximos
desdobramentos da OPA, nos termos da legislação aplicável.
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