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COMUNICADO AO MERCADO

ANNOUNCEMENT TO THE MARKET

Esclarecimento sobre consulta B3

Clarification on B3’s request

Indústrias Romi S.A. (“Romi” ou
“Companhia”), tendo em vista o pedido
de esclarecimento formulado pela B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, através de
seu Ofício B3 1553/2018-SAE de
13/08/2018, a seguir transcrito,

Indústrias Romi S.A. ("Romi" or
"Company"), in view of the request for
clarification sent by B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão, through its Letter B3 1553/2018SAE dated 08/13/2018, transcribed,

“Tendo em vista as últimas oscilações
registradas com as ações de emissão
dessa empresa, o número de negócios e
a quantidade negociada, conforme
abaixo, vimos solicitar que seja
informado, até o dia 14/08/2018, se há
algum fato do conhecimento de V.S.a.
que possa justifica-los.

"In view of the latest oscillations in the
shares issued by this company, the
number of trades and the quantity traded,
as below, we herein request you to inform,
by August 14, if there is any fact of your
knowledge that can justify that.

*Atualizado até às 12h06” ( Updated to 12:06 am)”

vem pela presente esclarecer que não há
qualquer fato, do nosso conhecimento,
que possa justificar as últimas oscilações
registradas com as ações de emissão de
Indústrias Romi S.A.
A
Companhia
ressalta que,
em
cumprimento à legislação vigente,
sempre divulga todo e qualquer ato ou
fato considerado relevante que possa
influir na cotação das ações de sua
emissão.

hereby clarifies that there is no fact, of our
knowledge, that can justify the latest
oscillations with the shares issued by
Indústrias Romi S.A.
The Company emphasizes that, in
compliance with current legislation,
always discloses any act or fact
considered relevant that may influence
the quotation of its shares.

Santa Bárbara d’Oeste, 14 de agosto de 2018
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