MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
FATO RELEVANTE
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, em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em
27 de outubro de 2017 e 27 de fevereiro de 2018, informar a seus acionistas e ao
mercado que seu acionista controlador Dutch Brasil Holding B.V. (“Ofertante”), em
atendimento ao Ofício nº 60/2018/CVM/SRE/GER-1 de 6 de março de 2018 enviado
pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM (“Ofício”),
apresentou hoje à CVM relação nominal de acionistas da Companhia, atualizada até
27 de fevereiro de 2018.
Conforme informado pelo Ofertante à Companhia, em atendimento ao disposto no
Ofício, o prazo de 15 (quinze) dias para que titulares de ações em circulação da
Companhia possam apresentar pedido fundamentado aos administradores da
Companhia de convocação de assembleia especial para deliberar sobre a realização de
eventual nova avaliação pelo mesmo critério utilizado pelo BR Partners ou por outro
critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da Companhia, conforme
disposto no artigo 4º-A da Lei nº 6.404/76, começou a fluir somente a partir de hoje e,
portanto, expirará em 22 de março de 2018.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer fato
relevante acerca da OPA Unificada, nos termos da legislação aplicável.
São Paulo, 7 de março de 2018.
Otavio Augusto Castro Lustosa Nogueira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.
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MATERIAL FACT
Magnesita Refratários SA ("Company"), in compliance with the provisions of Law
No. 6,404/76 and the Brazilian Securities Commission ("CVM") Instruction No. 358/02,
in addition to the material facts disclosed by the Company on October 27, 2017 and
February 27, 2018, hereby informs its shareholders and the market that its controlling
shareholder Dutch Brasil Holding BV ("Offeror"), in compliance with Letter
No. 60/2018/CVM/SRE/GER-1 as of March 6, 2018, sent by the CVM Office of
Securities Registration ("Letter"), filed today with CVM the list of shareholders of the
Company, updated as of February 27, 2018.
As announced by the Offeror to the Company, in accordance with the Letter, the 15-day
period in which holders of free float shares of the Company may file a reasoned request
to the Company's management to convene a special shareholders’ meeting to resolve the
preparation of a potential new valuation by the same criteria adopted by BR Partners or
by other criteria, for the purpose of determining the economic value of the Company, as
set forth in article 4-A of Law No. 6,404/76, begins to elapse only from today and,
therefore, will expire on March 22, 2018.
The Company will keep its shareholders and the market informed of any material fact
regarding the Integrated Tender Offer, pursuant to the terms of the applicable
legislation.

São Paulo, March 7, 2018
Otavio Augusto Castro Lustosa Nogueira
Financial and Investor Relations Officer
Magnesita Refratários S.A.
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