MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 18 de maio de 2017 – A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) comunica aos
seus acionistas, em sequência aos Avisos aos Acionistas divulgados em 28 de abril de 2017 e 09
de maio de 2017, conforme aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 28 de abril de 2017 (“AGOE”), que serão pagos no dia 26 de maio de 2017, os
dividendos no valor total de R$ 43.119.369,19 (quarenta e três milhões, cento e dezenove mil,
trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), correspondendo a R$ 0,852085988 por
ação (desconsiderando-se as ações em tesouraria), sem retenção de Imposto de Renda na Fonte
e também os Juros sobre Capital Próprio no valor bruto total de R$ 51.764.705,88 (cinquenta e
um milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito
centavos), correspondendo a R$ 1,022927315 por ação (desconsiderando-se as ações em
tesouraria), com retenção na fonte de Imposto de Renda, na forma da legislação aplicável,
exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos.
Nos termos da AGOE, fazem jus ao recebimento dos referidos dividendos e juros sobre capital
próprio aqueles que eram acionistas da Companhia em 04 de maio de 2017. As ações adquiridas
a partir de 05 de maio de 2017, inclusive, não fazem jus ao recebimento dos dividendos e juros
sobre capital próprio aprovados.
O pagamento ocorrerá por meio da instituição depositária das ações – Itaú Unibanco S.A.
(“Instituição Depositária”), mediante crédito automático para acionistas que estejam com o
cadastro em dia junto à Instituição Depositária.
A Companhia solicita, ainda, aos acionistas que estiverem com o cadastro desatualizado que se
dirijam à Instituição Depositária para atualização de seus dados cadastrais. A Companhia
informa que os acionistas detentores de ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, receberão os proventos por intermédio de seus agentes de
custódia.
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