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COMUNICADO AO MERCADO

ANNOUNCEMENT TO THE MARKET

Operação societária - acionista Fênix

Corporate transaction - shareholder Fênix

Indústrias Romi S.A. (“Romi” ou “Companhia”),
comunica ao mercado que recebeu carta da
Fênix
Empreendimentos
S.A.
(“Fênix”),
acionista signatária do Acordo de Votos da
Romi celebrado em 5 de novembro de 2012,
conforme aditado, informando a realização de
Assembleia Geral Extraordinária da Fênix
nesta data na qual foi aprovada a redução do
capital social da Fênix com a restituição aos
seus acionistas de ações de emissão da Romi
(“Operação Societária”).

Indústrias Romi S.A. (“Romi” or “Company”)
announces to the market that received a letter
from Fênix Empreendimentos S.A. ("Fênix"), a
shareholder signatory to the Romi Voting
Agreement executed on November 5, 2012,
as amended, informing the holding of Fênix's
Shareholders' Meeting, on this date, in which
Fênix's capital reduction was approved with
the restitution to its shareholders of shares
issued by Romi ("Corporate Transaction").

Nos termos do Art. 174 da Lei nº 6.404/76, a
Operação Societária será efetivada após o
decurso do prazo de 60 dias a contar da
publicação da ata da referida assembleia,
prevista para o dia 21/08/2018.

Pursuant to Article 174 of Law 6,404/76, the
Corporate Transaction will be executed after
the expiration of 60 days from the publication
of the minutes of said meeting, scheduled for
08/21/2018.

Concluída
a
Operação
Societária,
a
participação da Fênix no capital social da
Companhia será reduzida de 43,21% para
36,85%, restituindo-se o montante reduzido de
ações de emissão da Romi às pessoas físicas
acionistas da Fênix.

Once the Corporate Transaction has been
completed, the interest of Fênix in the
Company's capital stock will be reduced from
43.21% to 36.85%, with the reduced amount
of shares issued by Romi being remitted to
the individual shareholders of Fênix.

Salienta-se que a Operação Societária não
acarreta em alteração no controle acionário da
Companhia.

It should be noted that the Corporate
Transaction does not involve any change in
the Company's shareholding control.

Santa Bárbara d’Oeste, 20 de agosto de 2018

Fabio Barbanti Taiar
Diretor de Relações com Investidores

Santa Bárbara d'Oeste, August 20th, 2018

Fábio Barbanti Taiar
Investor Relations Officer

