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COMUNICADO AO MERCADO

Alteração em Participação Acionária Relevante

Indústrias Romi S.A. (“Romi” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no Art. 12 da Instrução
CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu as seguintes
correspondências anexas, comunicando alteração em participação acionária relevante:
•

De BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, CNPJ no 00.383.281/0001-09, comunicando que
alienou participação relevante que detinha em ações de emissão da Companhia, totalizando
5.330.000 (cinco milhões, trezentas e trinta mil) ações ordinárias, representativas de 7,1% de
seu capital social.

•

De Caixa Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04, comunicando que adquiriu
participação relevante em ações de emissão da Companhia, totalizando 5.330.000 (cinco
milhões, trezentas e trinta mil) ações ordinárias, representativas de 7,1% de seu capital
social.

A referida variação não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

Santa Bárbara d’Oeste, 3 de janeiro de 2013

Fábio Barbanti Taiar
Diretor de Relações com Investidores
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1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de Empresa
Pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei nº 759/69, regendo-se atualmente por meio do Estatuto aprovado pelo
Decreto nº 6.473, de 05 de junho de 2008, com sede na SBS, QUADRA 4, BLOCO
A, LOTES nº 3 e 4, 21º andar, Asa Sul,na Cidade de Brasília, Distrito Federal,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04 (“CAIXA”), vem, nos termos do
art. 12 da Instrução CVM n.º 358/02, conforme alterada, informar que, em
28/12/2012, recebeu do seu controlador, a título de transferência para aumento de
capital, na forma do Art. 1º do Decreto n.º 7.880, de 28 de Dezembro de 2012,
5.330.000 (cinco milhões e trezentas e trinta mil) ações ordinárias de emissão das
S.A. (“ROMI" ou “Companhia”), de forma que a CAIXA passou a
titularizar o total de 5.330.000 (cinco milhões e trezentas e trinta mil) ações
ordinárias de emissão da ROMI
2. A referida transferência de ações não teve como intuito alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

Brasília, 3 de janeiro de 2013.

Atenciosamente,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

