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FATO RELEVANTE
Contagem, 05 de novembro 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 nº 358/02, vem divulgar a seus acionistas e ao mercado que, nesta data, a
Companhia recebeu a seguinte comunicação de seu acionista controlador indireto, RHI
Magnesita N.V.:
"Na qualidade de líder do mercado global de refratários, a RHI Magnesita
constantemente busca avaliar novas oportunidades de participar da progressiva
consolidação da indústria de refratários em variados mercados globais. Como
previamente anunciado, a RHI Magnesita continua a considerar uma potencial
transação envolvendo a Kumas Manyezit Sanayi AS, e divulgará maiores informações,
conforme aplicável, oportunamente."
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer fato
relevante acerca do assunto acima referido, nos termos da legislação aplicável.

Contagem, 05 de novembro de 2018.
Thiago Mendes da Motta Couto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
MATERIAL FACT
Contagem, November 05th, 2018 – Magnesita Refratários S.A. (“Company”), in
compliance with the provisions of Law No. 6,404/76 and the Brazilian Securities
Commission (CVM) Instruction No. 358/02, hereby announces to its shareholders and
to the market that, on the date hereof, the Company received the following
communication from its indirect controlling shareholder, RHI Magnesita N.V.:
"As a market leader in global refractories, RHI Magnesita regularly seeks to evaluate
new opportunities to participate in the ongoing consolidation of the refractory industry
in many of the global markets. As announced previously, RHI Magnesita continues to
consider a potential transaction involving Kumas Manyezit Sanayi AS, and will update
as appropriate in due course."
The Company will keep its shareholders and the market informed of any material fact
relating to the abovementioned matter, pursuant to the terms of the applicable laws.

Contagem, November 05th, 2018.
Thiago Mendes da Motta Couto
Financial and Investors Relations Officer
Magnesita Refratários S.A.

