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FATO RELEVANTE

MATERIAL FACT

Aquisição de Ações de
Própria Emissão

Shares Repurchase Program

Indústrias
Romi
S.A.
(“Romi”
ou
“Companhia”) comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral, em atendimento ao
disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358/02 e ao parágrafo
4º do Artigo 157, da Lei nº 6.404/76, que o
seu Conselho de Administração, em reunião
nesta data, aprovou programa de aquisição
de ações de emissão da Companhia
(“Programa”),
para
manutenção
em
tesouraria e posterior cancelamento ou
alienação, sem redução de capital, nos
termos do seu Estatuto Social, da Instrução
CVM nº 567/15 e das demais disposições
legais vigentes.

Indústrias Romi S.A. (“Romi” or “Company”)
announces to its shareholders and the
market in general, in accordance to
Instruction no. 358/02 of the Brazilian
Securities and Exchange Commission
(CVM) and to the paragraph 4, article 157 of
the Act no. 6.404/76, that on a meeting on
this date, its Board of Directors approved a
repurchase
program
of
its
shares
(“Program”), which will be kept in Company’s
treasury and later on may be cancelled
without stock capital reduction or resold to
the public, in accordance to its Bylaws, to
CVM instruction nº 567/15, and other
applicable legal provisions.

No âmbito do Programa, as operações de
aquisição de ações serão realizadas entre
07/04/2016 a 07/04/2017 (365 dias), na
BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, a preços de
mercado, pela corretora Santander CCVM
S.A., com endereço à Av. Presidente
Juscelino Kubistchek, 2.235 – 24º andar,
São Paulo-SP, Brasil, CEP 04543-011.

According to the Program, share repurchase
will begin on 04/07/2016 ending on
04/07/2017 (365 days), and will be carried
on at the Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros – BM&FBOVESPA at market prices
by the brokerage firm Santander CCVM
S.A., with address at Av. Presidente
Juscelino Kubistchek, 2.235 – 24th floor,
São Paulo-SP, Brazil, CEP 04543-011.

A quantidade de ações a ser adquirida será Up to 2.800,000 shares will be repurchased
de até 2.800.000, representando 9,07% das under the Program, representing 9.07% of

ações em circulação no mercado, que nesta Company’s free float, which on this date
data totalizam 31.664.459 ações.
amounts 31.664.459 shares.
O objetivo da Companhia com o Programa é With the Program, the Company intends to
maximizar a geração de valor para os generate shareholder value by utilizing
acionistas, por meio de uma administração efficiently its capital structure.
eficiente da estrutura de capital.
Santa Bárbara d’Oeste, 6 de abril de 2016
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