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FATO RELEVANTE

Aquisição de ativos da Sandretto Industrie S.l.r.
in Amministrazione Straordinaria

Indústrias Romi S.A. (“Romi” ou “Companhia”) anuncia aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 16/05/2008, firmou com a Sandretto Industrie S.l.r. in
Amministrazione Straordinaria (“Sandretto”) um compromisso para celebrar, até
12/06/2008, um Contrato (“Contrato”), através do qual será transferido à Romi
(diretamente ou através de subsidiárias) um conjunto de ativos da Sandretto
(“Ativos”).
A Sandretto é uma tradicional fabricante italiana de injetoras de plástico, com
destacada atuação internacional, tendo fabricado e vendido mais de 30.000
máquinas, ao longo da sua história de 61 anos. Conta com duas plantas industriais
na Itália e subsidiárias integrais no Reino Unido, Holanda, Espanha e França, além
de diversos centros de serviço, escritórios de venda e representantes comerciais em
diversos países. Desde 2006, a Sandretto vem sendo administrada por
representantes do governo italiano, em processo especial de recuperação financeira
(Amministrazione Straordinaria). Em 2007, a Sandretto registrou receita líquida
consolidada de aproximadamente € 30.000.000,00 (trinta milhões de euros). Com a
aquisição dos Ativos, a Romi dará continuidade às operações industriais, comerciais
e de prestação de serviço da Sandretto.
O conjunto de ativos tangíveis e intangíveis, objeto de cessão pelo Contrato,
compreende terrenos, prédios, instalações, máquinas, equipamentos, ferramentas,
veículos, móveis, computadores, software, tecnologia, desenhos, marcas, patentes,
informações técnicas e comerciais, além da totalidade do capital social das quatro
subsidiárias estrangeiras da Sandretto. Adicionalmente, a Romi assumirá o
compromisso de contratar os atuais 295 empregados da Sandretto, detentores de
relevante experiência profissional, bem como de aportar à operação o valor de
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€ 8.000.000,00 (oito milhões de euros), no período de 2 anos, a partir da data da
referida aquisição.
O preço de aquisição dos Ativos será de € 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos
mil euros), não estando incluído, nesse valor, o estoque operacional útil de matériasprimas, produtos em elaboração e produtos acabados, o qual também deverá ser
adquirido pela Romi, por valor a ser negociado com a Sandretto, antes da
celebração do Contrato, e que não será superior ao valor de mercado.
A transação ora anunciada está em linha com a estratégia da Romi, de ampliar o seu
portifólio de produtos e expandir as suas bases de operações e de mercados, tendo
sido aprovada pelo Conselho de Administração da Romi, em reunião realizada em
16/05/2008, estando condicionada à aprovação da Assembléia Geral dos Acionistas
da Companhia, a ser realizada em 04/06/2008.
Este comunicado é feito 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.

Santa Bárbara d’Oeste, 16 de maio de 2008

Sergio Roberto Novo
Diretor de Relações com Investidores
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