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CÁLCULO DA TAXA DE REGISTRO
Avaliação da Transação*
$93.504.232

Valor da Taxa de Registro**
$6.666,85

*
Estimado apenas para o fim de calcular o valor da taxa de registro. A avaliação da
transação foi calculada por meio da multiplicação de (a) $8,00, o preço da oferta de aquisição por
ação, por (b) 11.688.029 Ações Ordinárias da Hardinge Inc., com valor nominal de $0,01 por
ação (compostas da soma (i) das 11.610.789 Ações Ordinárias emitidas e em circulação em 28 de

fevereiro de 2010 (de acordo com o Relatório Anual constante no Formulário 10-K em relação
ao período encerrado em 31 de dezembro de 2009, registrado pela Hardinge Inc.), e (ii) das
77.240 Ações Ordinárias sujeitas a opções em aberto e unidades de participação em 31 de
dezembro de 2009 (de acordo com o Relatório Anual constante no Formulário 10-K em relação
ao período encerrado em 31 de dezembro de 2009, registrado pela Hardinge Inc.)).
**

Calculado pela multiplicação da avaliação da transação por 0,00007130.
Assinale aqui se qualquer parte da taxa for compensada conforme previsto pela Norma 0-11(a)(2) e identifique o registro
no qual a taxa de compensação foi anteriormente paga. Identifique o registro anterior por número de declaração de
inscrição, ou pelo Formulário ou Anexo e a data de seu registro.
Valor Anteriormente Pago:
$6.666,85
No do Formulário ou Inscrição: Anexo TO

Registrante: Indústrias Romi S.A.
Data de Registro: 30 de março de 2010

Assinale aqui se o registro se referir somente a comunicações preliminares feitas antes do início de uma oferta de
aquisição.
Assinale os campos apropriados para indicar quaisquer transações às quais a declaração se refere:
oferta de aquisição de terceiro sujeita à Norma 14d-1.
oferta de aquisição do emitente sujeita à Norma 13e-4.
transação de fechamento de capital sujeita à Norma 13e-3.
alteração ao Anexo 13D nos termos da Norma 13d-2.
Assinale aqui se o registro consistir em uma alteração final relatando os resultados da oferta de aquisição:

Esta Alteração No 1 (doravante denominada “Alteração”) altera e complementa a Declaração de
Oferta de Aquisição ao anexo TO registrado em 30 de março de 2010 (conforme assim alterado,
doravante denominado “Anexo TO”) pela Indústrias Romi S.A., sociedade anônima constituída ao
amparo das leis do Brasil (doravante denominada “Controladora”) e pela Helen Acquisition Corp.,
sociedade de Nova York (doravante denominada “Compradora”) e subsidiária integral da Controladora. O
Anexo TO diz respeito à oferta, por parte da Compradora, de comprar todas as ações ordinárias emitidas e
em circulação, com valor nominal de $0,01 por ação (doravante denominadas “Ações Ordinárias”), da
Hardinge Inc., sociedade de Nova York (doravante denominada “Companhia”), bem como os direitos de
compra de Ações Preferenciais Série B relacionados (doravante denominados “Direitos” e, junto às Ações
Ordinárias, “Ações”) emitidos de acordo com o Contrato de Direitos, datado de 18 de fevereiro de 2010,
celebrado entre a Companhia e a Computershare Trust Company, N.A., na qualidade de Agente de
Direitos, por $8,00 por Ação, líquidos para a vendedora em dinheiro (sujeita a impostos retidos na fonte
aplicáveis), sem juros, de acordo com os termos e sujeita às condições previstas na Oferta de Compra
datada de 30 de março de 2010 (doravante denominada “Oferta de Compra”). Exceto conforme
especificamente previsto neste instrumento, esta Alteração não modifica nenhuma das informações
previamente relatadas no Anexo TO.
Itens 1 e 4.

Termos e Condições Resumidos e Termos da Transação.

Os itens 1 e 4 do Anexo TO serão neste ato alterados e complementados da seguinte forma:
Cada referência a “critério exclusivo” será substituída por uma referência a “critério razoável”
nos seguintes locais: (a) no primeiro parágrafo da capa da Oferta de Compra; (b) no item “Quais São as
Condições Mais Significativas da Oferta?” dos “Termos e Condições Resumidos” da Oferta de Compra;
(c) no quarto e quinto parágrafos da “Introdução” da Oferta de Compra; (d) no segundo parágrafo da
Cláusula 1 da Oferta de Compra, intitulado “Termos da Oferta; Data de Vencimento”; (e) no penúltimo
parágrafo da Cláusula 14 da Oferta de Compra, intitulado “Determinadas Condições da Oferta”; (f) no
Modelo de Carta aos Corretores, Distribuidores, Bancos Comerciais, Sociedades Fiduciárias e Outros
Designados, registrado como Apenso (a)(4) do Anexo TO; e (g) no Modelo de Carta aos Clientes Para
Uso Por Corretores, Distribuidores, Bancos Comerciais, Sociedades Fiduciárias e Outros Designados,
registrado como Apenso (a)(5) do Anexo TO.
Cada referência a “opinião” será substituída por uma referência a “opinião razoável” na
Cláusula 14 da Oferta de Compra intitulada “Determinadas Condições da Oferta.”
O primeiro parágrafo da Cláusula 5 da Oferta de Compra será apagado em sua
totalidade.
O primeiro parágrafo do item “Informações Fiscais Importantes” do Modelo de Carta
de Transmissão, registrado como Apenso (a)(2) do Anexo TO, será apagado em sua totalidade.
Item 3.

Identidade e Histórico da Registrante.
O Item 3 do Anexo TO será neste ato alterado e complementado da seguinte forma:

O segundo parágrafo da Cláusula 8 da Oferta de Compra será neste ato alterado por
meio da substituição desse parágrafo, em sua totalidade, pelo seguinte:
De acordo com as subscrições feitas pela Controladora em relação às ações ordinárias
da Compradora, em 6 de abril de 2010, 7 de abril de 2010 e 8 de abril de 2010, a Controladora capitalizou
a Compradora com US$92.027.421,54. Até imediatamente antes de a Compradora comprar Ações de
acordo com a Oferta, não está previsto que a referida Compradora terá quaisquer responsabilidades
significativas ou se envolverá em atividades que não as inerentes à sua constituição, capitalização e às
transações previstas pela Oferta e a Incorporação.
A Cláusula 1 do Anexo I da Oferta de Compra, intitulada “Membros do Conselho de
Administração e Conselho de Diretores Executivos da Controladora”, será neste ato alterada e
complementada por meio da seguinte inclusão em seu final:

“Fábio José Azevedo Degan

Item 12.

Membro do Conselho de Diretores Executivos, desde abril de 2010; Diretor
Executivo da Unidade de Negócios de Fundições e Usinagem da Controladora,
desde abril de 2010; Diretor de Operações da TRW Automotive Ltda.,
produtora de produtos de segurança e serviços para a indústria automotiva, de
abril de 2007 a março de 2010 (Via Anhanguera km 147, 13486-915 – Limeira
– SP, Brasil); Diretor de Fábrica da TRW Automotive Ltda., de fevereiro de
2006 a abril de 2007; Engenheiro Industrial da TRW Automotive Ltda., de
fevereiro de 2005 a fevereiro de 2006.”

Apensos.
O Item 12 do Anexo TO será neste ato alterado e reformulado como segue:

(a)(1)

Oferta de Compra datada de 30 de março de 2010. *

(a)(2)

Modelo de Carta de Transmissão.*

(a)(3)

Modelo de Notificação de Entrega Garantida.*

(a)(4)

Modelo de Carta aos Corretores, Distribuidores, Bancos Comerciais, Sociedades
Fiduciárias e Outros Designados.*

(a)(5)

Modelo de Carta a Clientes Para Uso por Corretores, Distribuidores, Bancos
Comerciais, Sociedades Fiduciárias e Outros Designados.*

(a)(6)

Modelo de Diretrizes Para Certificação de Número de Identificação do Contribuinte no
Formulário W-9 Substituto.*

(a)(7)

Anúncio Resumido, conforme publicado no The Wall Street Journal em 30 de março de
2010.*

(a)(8)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 30 de março de 2010.*

(a)(9)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 19 de fevereiro de 2010.*

(a)(10)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 8 de fevereiro de 2010.*

(a)(11)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 4 de fevereiro de 2010.*

(a)(12)

Materiais de Apresentação do Investidor, datados de 4 de fevereiro de 2010.*

(a)(13)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em [13] de fevereiro de 2010.

(a)(14)

Materiais de Apresentação do Investidor, datados de abril de 2010.

(b)

Nenhum.

(d)

Nenhum.

(g)

Nenhum.

(h)

Nenhum.

*

Previamente registrado.

Após uma devida averiguação e de acordo com o melhor conhecimento e crença, certifico que as
informações constantes nesta declaração são verdadeiras, completas e corretas.
Data: [13] de abril de 2010
HELEN ACQUISITION CORP.

Por:
Nome: Livaldo Aguiar dos Santos
Cargo: Presidente
Por:
Nome: Luiz Cassiano Rando Rosolen
Cargo: Vice-Presidente

INDÚSTRIAS ROMI S.A.

Por:
Nome: Livaldo Aguiar dos Santos
Cargo: Diretor-Presidente e Presidente

Por:
Nome: Luiz Cassiano Rando Rosolen
Cargo: Controlador e Diretor de
Relacionamento com o Investidor

ÍNDICE DE APENSOS
Apenso
No
(a)(1)

Oferta de Compra datada de 30 de março de 2010. *

(a)(2)

Modelo de Carta de Transmissão.*

(a)(3)

Modelo de Notificação de Entrega Garantida.*

(a)(4)

Modelo de Carta aos Corretores, Distribuidores, Bancos Comerciais, Sociedades
Fiduciárias e Outros Designados.*

(a)(5)

Modelo de Carta a Clientes Para Uso por Corretores, Distribuidores, Bancos
Comerciais, Sociedades Fiduciárias e Outros Designados.*

(a)(6)

Modelo de Diretrizes Para Certificação de Número de Identificação do Contribuinte no
Formulário W-9 Substituto.*

(a)(7)

Anúncio Resumido, conforme publicado no The Wall Street Journal em 30 de março de
2010.*

(a)(8)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 30 de março de 2010.*

(a)(9)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 19 de fevereiro de 2010.*

(a)(10)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 8 de fevereiro de 2010.*

(a)(11)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em 4 de fevereiro de 2010.*

(a)(12)

Materiais de Apresentação do Investidor, datados de 4 de fevereiro de 2010.*

(a)(13)

Comunicado à Imprensa emitido pela Controladora em [13] de abril de 2010.

(a)(14)

Materiais de Apresentação do Investidor, datados de abril de 2010.

(b)

Nenhum.

(d)

Nenhum.

(g)

Nenhum.

(h)

Nenhum.

*

Previamente registrado.

Apenso (a)(13)

Divulgação Imediata
Indústrias Romi S.A.
Avenida Pérola Byington, 56
13453-900 Santa Bárbara d'Oeste-SP - BRASIL
Telefone: 55 (19) 3455-9000 – Fax: 55 (19) 34552499

ROMI ARQUIVA APRESENTAÇÃO PARA INVESTIDORES REFERENTE À
OFERTA DE AQUISIÇÃO DE HARDINGE
Reitera os Benefícios da Oferta em Dinheiro da Romi em Comparação aos Prospectos
Individuais da Hardinge
SANTA BARBARA D'OESTE, Brasil, 13 de abril de 2010 – Indústrias Romi S.A.
(Bovespa: ROMI3) (“Romi”), um dos líderes mundiais na fabricação de máquinasferramenta, anunciou hoje que arquivou a apresentação para investidores na Comissão
de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (Securities and Exchange Commission - a
"SEC") relacionada a sua oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da
Hardinge Inc. (NASDAQ: HDNG) (“Hardinge”) por US$8,00 por ação, integralmente
financiada com recursos próprios, conforme anunciado em 30 de março de 2010. A
oferta e o direito de desistência expirarão à meia noite, horário da Cidade de Nova
York, em 10 de maio de 2010, salvo se ela for estendida ou revogada. Livaldo Aguiar
dos Santos, Diretor Presidente da Romi e Luiz Cassiano Rosolen, Diretor de
Controladoria e Relações com Investidores, se reunirão com os investidores da
Hardinge nesta semana para discutirem os benefícios da oferta da Romi em comparação
com as possibilidades da Hardinge como uma entidade individual.
“Estamos ansiosos para nos reunirmos com diversos dos maiores acionistas da Hardinge
para discutirmos nossa oferta em dinheiro,” disse o Sr. dos Santos. “Nosso objetivo é
ajudar os investidores a compreender melhor os princípios de nossa indústria e por que
nossa oferta é muito superior ao desempenho histórico, abaixo do esperado, da
Hardinge em relação a seus pares. Continuamos a acreditar que esta operação representa
um valor justo aos acionistas ante as possibilidades da Hardinge como uma entidade
individual e ressaltamos nossa forte preferência por uma transação mutuamente
negociada com o Conselho de Administração da Hardinge, salientando que estamos
prontos para começarmos imediatamente o processo de due diligence.”
Os destaques da apresentação aos investidores incluem, do ponto de vista da
administração da Romi:
•

Que a oferta de US$8,00 por ação da Romi, que foi feita baseada em
informações disponíveis ao mercado, oferece valor superior e liquidez
imediata para os acionistas da Hardinge.

•

†

–

A oferta da Romi representa um prêmio de mercado atraente se
comparado a transações similares de empresas de capital aberto de menor
porte (small-caps) † :
• prêmio médio de 37% para um dia (vs. oferta da Romi de um
prêmio de 46% no fechamento da Hardinge em 3 de fevereiro de
2010)
• prêmio médio de 42% para quatro semanas (vs. oferta da Romi
de um prêmio de 63% no fechamento da Hardinge em 14 de
dezembro de 2009)

–

A oferta da Romi é adequada em relação aos níveis de avaliação em
aquisições recentes da Hardinge.

–

A oferta da Romi é amparada por uma análise da Hardinge baseada em
premissas de crescimento anual da receita consistente com a perspectiva
da indústria em relação a uma recuperação cíclica do setor; margens
brutas ajustadas frente ao impacto dos contratos de distribuição dos EUA
anteriormente anunciados pela Hardinge; e níveis de SG&A, dispêndio
de capital e capital de giro, consistentes com as recentes iniciativas da
administração.

Que é altamente improvável que a Hardinge obtenha um valor equivalente
ou superior à oferta da Romi dentro de um prazo razoável.
–

A indústria de máquinas-ferramenta está passando por uma mudança
fundamental e duradoura, e as condições de demanda provavelmente não
irão retornar, a curto ou médio prazos, aos níveis atingidos nos últimos
cinco anos.
• Recuperação incerta quanto a pedidos e demanda relativamente a
ciclos históricos
• Pouco impacto da possível recuperação econômica global no
setor
• Ambiente de investimento fraco nos principais mercados
desenvolvidos
• Dispêndios governamentais baixos para projetos de investimento

–

Esta incerteza quanto ao timing e a dimensão da recuperação
provavelmente acentuará a distância crescente no desempenho
operacional da Hardinge comparado com seus pares
• A Hardinge foi consistentemente deixada para trás por seus pares
relativamente à receita e tendências de crescimento de pedidos
durante a expansão da indústria entre 2004 e 2007
• A mudança da Hardinge para um modelo comercial variável
reduz a alavancagem operacional e reduz o potencial significativo
de ganho durante uma futura recuperação

Inclui todas as operações do setor industrial abaixo de USD 300 milhões anunciadas desde 1 de janeiro
de 2000 para alvos públicos dos EUA. Fonte: The Mergermarket Group.

•
•

A Hardinge tem uma estrutura de custos flexível, mas uma
posição de concorrência enfraquecida como uma empresa
individual
A escala operacional da Hardinge em relação ao futuro poderá ser
insuficiente para dar suporte a sua recuperação e permitir que
concorra em um ambiente de consolidação da indústria

“Nós agradecemos a oportunidade de poder nos reunir com os acionistas da Hardinge”,
concluiu o Sr. dos Santos. “Nós os encorajamos a incitar o Conselho e a administração
da Hardinge a nos permitir a condução de uma due diligence e a nos encontrarmos,
assim que possível, para discutir uma operação mutuamente negociada.
A apresentação para investidores está disponível no site da Romi (www.romi.com) e no
site da SEC (www.sec.gov) ou mediante solicitação à Innisfree M&A Incorporated, o
Agente de Informações sobre a oferta, livre de cobrança no 888-750-5834.
HSBC Securities (USA) Inc. está agindo na qualidade de consultor financeiro e
Shearman & Sterling LLP está agindo na qualidade de assessor jurídico para a Romi na
operação proposta.
Sobre a Romi
A Indústrias Romi S.A. (Bovespa: ROMI3), fundada em 1930, é líder de mercado na
indústria brasileira de máquinas e equipamentos industriais. A companhia está listada
no segmento de “Novo Mercado”, que é reservado para sociedades com o mais alto grau
de governança corporativa na Bovespa. A companhia fabrica máquinas-ferramenta,
principalmente tornos mecânicos e centros de usinagem, máquinas injetoras e
sopradoras de termoplásticos e peças feitas de ferro fundido cinzento, nodular ou
vermicular, que são fornecidos em estado bruto ou usinado. Os produtos e serviços da
companhia são vendidos mundialmente e utilizados por uma grande variedade de
indústrias, tais como a automotiva, produtos de consumo geral e indústrias de máquinas
e equipamentos industriais e agrícolas.
Informações Importantes
Este press release não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta de venda
de títulos e valores mobiliários da Hardinge. Quaisquer ofertas para aquisição ou
solicitação de ofertas para vender serão feitas somente conforme a declaração de oferta
pública (incluindo a oferta para aquisição, a carta de transmissão e outros documentos
relativos à oferta), que foram arquivados na Securities and Exchange Commission (a
“Comissão”) em 30 de março de 2010, e estão acessíveis gratuitamente no site da
Comissão no endereço http://www.sec.gov. Esses documentos também podem ser
obtidos gratuitamente por investidores e detentores de valores mobiliários por telefone,
ligando para a Innisfree M&A Incorporated, o Agente de Informações sobre a oferta,
livre de cobrança no 888-750-5834. Investidores e detentores de valores mobiliários são
incentivados a ler estes documentos de divulgação cuidadosamente e por inteiro, porque
possuem informações importantes.
A Romi não está atualmente tentando obter procurações dos acionistas da Hardinge.
Contudo, no tocante à oferta da Romi de adquirir a Hardinge, certos conselheiros e

diretores da Romi poderão participar de reuniões ou discussões com acionistas da
Hardinge. A Romi não crê que qualquer dessas pessoas seja um “participante” da
obtenção de procurações de acordo com as regras da SEC. Se futuramente a Romi
buscar obter procurações dos acionistas da Hardinge relativamente a sua oferta de
adquirir a Hardinge, a Romi incluirá a identidade das pessoas que, de acordo com as
regras da SEC, poderão ser consideradas “participantes” da obtenção de procurações de
acionistas da Hardinge em arquivamentos aplicáveis com a SEC quando se tornarem
disponíveis.
Declarações Acerca de Eventos Futuros
Quaisquer declarações feitas neste comunicado à imprensa que não sejam declarações
de fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas crenças e expectativas, incluindo
a aquisição proposta da Hardinge, são declarações acerca de eventos futuros, de acordo
com as leis federais de valores mobiliários dos EUA e deverão ser avaliadas como tal.
As declarações acerca de eventos futuros incluem declarações que podem se referir aos
nossos planos, objetivos, estratégias, metas, eventos futuros, receita ou desempenho
futuro, e outras informações que não sejam informações históricas. Essas declarações
acerca de eventos futuros podem ser identificadas através de palavras como “antever”,
“esperar”, “sugerir”, “planejar”, “acreditar”, “pretender”, “estimar”, “objetivar”,
“projetar”, “poder”, “dever”, “ir”, “iria”, “continuar”, “prever” e outras expressões
semelhantes.
Embora acreditemos que estas declarações acerca de eventos futuros e projeções acerca
de eventos futuros sejam baseadas em presunções razoáveis no momento em que foram
feitas, você deverá estar ciente que inúmeros fatores podem fazer com que resultados ou
eventos efetivos difiram daqueles expressados nas declarações e projeções acerca de
eventos futuros. Fatores que podem afetar relevantemente estas declarações acerca de
eventos futuros incluem: nossa habilidade para completar com sucesso qualquer
operação proposta ou perceber os benefícios de uma operação; atrasos na obtenção de
quaisquer aprovações da operação, ou incapacidade de obtê-las nos termos propostos ou
no cronograma esperado. As declarações acerca de eventos futuros, assim como todas as
declarações deste comunicado à imprensa, valem somente para a data deste comunicado
à imprensa (a menos que outra data seja indicada). Exceto se exigido por lei, não
assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações acerca
de eventos futuros, seja como resultado de outras informações, eventos futuros ou de
outra maneira.
Contato da Mídia
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Steve Frankel / Tim Lynch: (212) 355-4449
Contato dos Investidores
Innisfree M&A Incorporated
Alan Miller / Jennifer Shotwell / Scott Winter: (212) 750-5833
###

Materiais para discussão
Oferta para aquisição de todas as Ações em Circulação da Hardinge Inc.

abril de 2010

Isenção de Responsabilidade Legal
A TRADITION OF INNOVATION

Informações Importantes
Esta apresentação foi feita apenas para fins informativos e não consiste nem em uma oferta de compra nem em um pedido de oferta de venda
de valores mobiliários da Hardinge. Qualquer oferta de compra ou pedido de oferta de venda será feito exclusivamente em conformidade com
a declaração de oferta de aquisição (incluindo a oferta de compra, a carta de transmissão e os outros documentos da oferta) registrada na
Comissão de Valores Mobiliários (“Comissão”) em 30 de março de 2010 e gratuitamente disponível no website da Comissão, em
http://www.sec.gov. Esses documentos também poderão ser obtidos gratuitamente por investidores e por detentores de títulos ligando para a
Innisfree M&A Incorporated, a Agente de Informações da oferta, no número 888-750-5834. É recomendável que os investidores e detentores
de títulos leiam os documentos da divulgação com cuidado e na íntegra, uma vez que eles contêm informações importantes.
Atualmente, a Romi não está envolvida em nenhum pedido de procurações dos acionistas da Hardinge. No entanto, em relação à proposta da
Romi para a aquisição da Hardinge, alguns conselheiros e diretores da Romi poderão participar de assembleias ou discussões com os
acionistas da Hardinge. A Romi não acredita que alguma dessas pessoas “participe” do pedido de procurações previsto pelas normas da
SEC. Se, no futuro, a Romi vier a se envolver em um pedido de procurações dos acionistas da Hardinge em relação à sua proposta de
aquisição da Hardinge, ela incluirá a identidade das pessoas que, conforme as normas da SEC, podem ser consideradas “participantes” do
pedido de procurações dos acionistas da Hardinge nos registros aplicáveis da SEC quando eles passarem a estar disponíveis.
Declarações preditivas
Nesta apresentação, quaisquer declarações feitas que não declarações de fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas crenças e
expectativas, e incluindo a aquisição proposta da Hardinge, são declarações preditivas conforme o significado previsto nas leis federais de
mercados de capital dos Estados Unidos, e devem ser avaliadas como tal. As declarações preditivas incluem declarações que podem se
referir a nossos planos, objetivos, estratégias, metas, eventos futuros, receitas ou desempenhos futuros e outras informações que não
históricas. Essas declarações preditivas podem ser identificadas por palavras como “prever”, “esperar”, “sugerir” “planejar”, “acreditar”,
“pretender”, “estimar”, “focar”, “projetar”, “poderá”, “deve”, “pode”, “irá”, “deverá”, “continuar”, “previsão” e outras expressões similares.
Embora acreditemos que essas declarações e projeções preditivas sejam fundamentadas em assunções razoáveis no momento em que são
feitas, deve-se ter consciência de que muitos fatores podem fazer com que resultados ou eventos reais sejam substancialmente diferentes
daqueles expressos nas declarações e projeções preditivas. Os fatores que podem afetar substancialmente as declarações preditivas
incluem: nossa capacidade de concluir com sucesso qualquer transação proposta ou de realizar os benefícios previstos de uma transação;
atrasos na obtenção de qualquer aprovação de uma transação, ou impossibilidade de obter tais aprovações sob os termos propostos ou
conforme o cronograma planejado. As declarações preditivas, como todas as declarações desta apresentação, referem-se apenas à data
desta apresentação (a menos que uma outra data seja indicada). Salvo se exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar
publicamente quaisquer declarações preditivas, seja em virtude de novas informações, eventos futuros ou outros.
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Sumário dos Termos da Oferta de Aquisição
A TRADITION OF INNOVATION

Preço por Ação

• $8.00 pagos em dinheiro(1)

Tamanho Implícito
da Transação(2)

• $93 milhões - valor de bolsa

Prêmio da Oferta(3)

• prêmio de 46% sobre o preço de fechamento da ação em 3 de fevereiro de 2010 (data
anterior ao anúncio público inicial da oferta)

• $76 milhões - valor da firma

• prêmio de 63% sobre o preço de fechamento da ação em 14 de dezembro de 2009
(indicação inicial de interesse)
Financiamento

• Não sujeito a qualquer condição de financiamento
• Totalmente financiado com recursos internos

Condições-Chaves
de Fechamento

• Condição mínima de dois terços
• Renúncia às defesas de aquisição, incluindo o “mecanismo de defesa” da Hardinge adotado
após o anúncio público da Romi sobre sua oferta ao Conselho da Hardinge
• Outras condições de fechamento habituais, incluindo as aprovações reguladoras e a
ausência de qualquer alteração substancial adversa nos negócios da Hardinge, conforme
descrito na Oferta de Compra

Notas: (1) A oferta de aquisição foi feita em relação a todas as ações ordinárias em circulação da Hardinge, incluindo os Direitos de Compra de Ações Preferenciais da Série B relacionados.
(2) Com base em aproximadamente 11,6 milhões de ações em circulação em 31 de março de 2010 provenientes do formulário 14D-9 da Hardinge protocolado em 5 de abril de 2010, e em
aproximadamente $16,6 milhões em caixa líquido, conforme o formulário 10K de 2009 da Hardinge Inc., ajustados para a aquisição de $3 milhões da Jones & Shipman.
(3) Os dados do preço da ação são provenientes da Bloomberg L.P.
Fontes:
Registros públicos da Hardinge Inc., Bloomberg L.P.
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Visão Geral da Indústrias Romi
A TRADITION OF INNOVATION
Geral

• Líder no Brasil no setor de máquinas-ferramenta

Líder do Mercado Brasileiro

Receita por segmento de
negócio 2009
9,4%

• 11 unidades de produção no Brasil e na Europa, e
presença em mais de 60 países
• Constituída em 1930 em Santa Bárbara d’Oeste,
a Sociedade tem suas ações listadas em bolsa
desde 1972
• A Romi ingressou no “Novo Mercado” em 2007,
adotando os mais elevados padrões de
Governança Corporativa da Bovespa
• Mais de 149.000(1) máquinas da Romi vendidas
para clientes de diversos mercados e áreas
geográficas
• Modelo de negócio integrado único com vasta
gama de produção de fundidos, unidades de
montagem final, força de vendas diretas e suporte
pós-vendas
• Venda direta no Brasil é formada por mais de 30
pontos de vendas e serviços, incluindo filiais em
todas as principais áreas industriais em 12
estados brasileiros

25,2%
65,4%

Máquinas-ferramenta
Máquinas para Plástico
Fundidos

RESUMO DOS DADOS FINANCEIROS
(US$mm, exceto quando mencionado diferentemente)
Indústrias Romi (Listada em Bolsa de Valores)

BOVESPA

Valor de Mercado em Bolsa (em 09/04/2010)

$530.9

Total dos Financiamentos
Total do Caixa e Equivalentes de Caixa

$133.0
($129.1)

Dívida Líquida
Participações Minoritárias
Valor do Negócio
Dívida Líquida / EBITDA (últimos 12 meses)

$3.9
$1.1
$535.9
0.2x

Nota: (1) Estimativa da administração da Romi.
Fontes: Registros públicos da Romi, apresentações do investidor, estimativas da administração, OANDA Corporation e FactSet Research Systems Inc.
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Destaques da Transação
A TRADITION OF INNOVATION

• Valor superior e liquidez imediata para os acionistas da Hardinge
– Liquidez imediata aos acionistas existentes da Hardinge com pagamento todo em dinheiro.
– Prêmio atrativo aos níveis de preço da ação anteriores ao anúncio
– A oferta da Romi está sustentando os níveis de preço por ação atuais da Hardinge

• Oferta de $8,00 por ação feita com base em informações publicamente disponíveis
– Grande preferência em concretizar uma transação mutuamente negociada com Conselho de
Administração da Hardinge
– Preparada para iniciar o processo de due diligence imediatamente

• Capacidade altamente duvidosa da Hardinge apresentar valores equivalentes ou
superiores como uma empresa independente dentro de um período de tempo
razoável
– Recuperação incerta de pedidos e demanda em relação aos ciclos históricos
– A mudança para um modelo de negócio variável, reduz a alavancagem operacional e
remove o potencial de alta significativa durante uma recuperação futura
5

Situação Atual
Frágil Posição da Hardinge em um Ambiente Incerto
A TRADITION OF INNOVATION

Perspectivas da Macro Indústria

Desempenho Operacional da Hardinge

• Incerteza da recuperação da entrada de
pedidos devido aos ciclos históricos.
Expectativa que o preço venda dos produtos
em 2010 continue baixo

• Margens brutas mais baixas provenientes de
contratos de distribuição recentemente
anunciados

• Baixo impacto da recuperação econômica
global no setor
• Ambiente de investimentos frágil nos
principais mercados desenvolvidos
• Expectativa de gastos governamentais mais
baixos para os projetos de investimento
• Mudança fundamental na dinâmica do setor

• Estrutura de custo flexível, mas posição
competitiva deteriorada como uma sociedade
independente
• Escala operacional insuficiente para fornecer
suporte à recuperação e concorrer em um
ambiente setorial consolidado
• Acesso incerto ao capital para sustentar a
próxima fase da recuperação cíclica e do
crescimento estratégico da Hardinge

Incertezas quanto ao tempo e à dimensão da recuperação podem expor
uma lacuna de crescimento no desempenho operacional da Hardinge em
comparação com seus pares
Fontes: Relatório patrimonial da HSBC Global Research emitido em 1º de março de 2010, relatório de pesquisa de ações do Deutsche Bank AG emitido em 22 de março de 2010 e Economist Intelligence Unit.
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Preço de Oferta Atrativo de $8,00 por Ação
A TRADITION OF INNOVATION

Prêmio de Mercado Atrativo
•

Adequação Relativo às Aquisições da Hardinge
•

Ultrapassa a média de transações “small cap” (1)

Oferta da
Romi
1 dia

Prêmios de
Mercado

46%

4 semanas (Mercado)/
Meados de dezembro de
2009 (Oferta)

Níveis de valorização maiores do que aqueles
implícitos das transações recentes da própria
Valor de
Hardinge
Data

Mercado/
Receita

Jones and Shipman

2010

0.33x

Bridgeport International

2004

0.38x

37%

63%

42%

•

Valor implícito de $7.40 - $7.80 por ação (2)

Perspectiva de Mercado com Prêmio Concedido
e Desempenho Comparável da Sociedade

Justificativa por Análise da Sociedade como um
Empreendimento Ativo

•

Superior ao target de preço da ação do último ano (3,50,
Jefferies & CO., fevereiro de 2009), que foi desenvolvida
utilizando uma projeção elevada para 2009

•

Crescimento da receita anual ano após ano consistente com as
perspectivas relacionadas à recuperação cíclica

•

Margens brutas ajustadas pelo o impacto dos contratos de
distribuição norte-americanos recentemente anunciados

($ em milhões)

•

Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A),
dispêndios de capital e capital de giro consistentes com o
desempenho histórico e com as iniciativas corporativas
recentes

•

Valuation desenvolvido levando em consideração as
perspectivas do setor, o impacto das iniciativas corporativas e
os itens essenciais, incluindo as responsabilidades do plano de
pensão

Real em 2009

Projeção Informada

Receita

$214.1

$272.2

Lucro Bruto

$40.8

$81.1

($19.5)

$9.1

EBITDA
•

%(3),

em média, no
Pares similares na indústria cresceram 62
período entre o último relatório e a data anterior ao anúncio
público da oferta

Notas: (1) Inclui todas as transações do setor industrial com Companhias norte-americanas listadas com valor da transação abaixo de $300 milhões, anunciadas desde 1º de janeiro de 2000. Dados extraídos da Mergermarket Limited.
(2) A valorização implícita está fundamentada nos múltiplos da transação e nas receitas da Hardinge de 2009 e de 2010E. A receita de 2010E é fundamentada no guia de receita 1H de 2010 da apresentação aos investidores da
Hardinge registrada em 6 de abril 2010 e na sazonalidade das receitas trimestrais de 2009.
(3) O grupo em pares do mercado de ações inclui o aumento da média de preço da Lincoln Electric Inc., da Kennametal Inc., da Rofin-Sinar Technology Inc., da Flow International Corp. e da Hurco Cos. de 20 de fevereiro de 2009 a 6
de abril de 2010. O desempenho médio da ação desde a data do relatório é de 66% em relação a empresas semelhantes. Histórico de meta de preço de analista de Thomson Reuters.
Fontes:
Registros públicos e comunicados à imprensa da The Mergermarket Group, Thompson Reuters, FactSet Research Systems Inc., Hardinge Inc.’
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Perspectivas de Longo Prazo da Hardinge
Mudança Fundamental no Setor, Recuperação Incerta
A TRADITION OF INNOVATION

Incerteza do momento e da magnitude da recuperaç
recuperação

• Apesar da força sem precedentes do mercado no período até 2008, uma reversão às médias históricas
pode resultar em um ambiente de baixa demanda nos próximos anos
$ 80

Consumo Mundial de MáquinasFerramenta ($ bilhões)

Média de 1985 – 2003: $ 33
bilhões

60

$53

$76

$58

$50

$45
$35 $36 $35 $35
$26 $26

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

$36

2000

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

$34 $35 $35 $31

2003

$31

1999

$39

1991

1990

1989

1988

1985

$28
1987

$20
20

$26
1986

40

$42
$35 $39

$67

A Indú
Indústria Mudou para Sempre?

• As expectativas para a próxima recuperação são obscuras em relação aos ciclos históricos
Consumo Mundial de Máquinas-ferramenta (% Crescimento Ano a Ano )

40%
20%

16,0%

22,0%
10,0%

9,0%

5,0%

0%
(6,5%)
(20%)

Richard L. Simons, Presidente e Diretor Presidente da Hardinge, Inc., 6 de
agosto de 2009

(31,0%)

(40%)
2005

2006

2007

2008

2009

“The period of growth through the years of 2005 through the first half of
2008 resulted in machine tool demand higher than at any time in history…
Those days are over and frankly with the amount of under utilized capacity
in manufacturing companies around the world and a number of new and
used machines sitting in warehouses ready to be sold at hugely discounted
prices, I don’t think we’ll see that type of market again for many years if
ever.” (emphasis added)

2010E 2011E

Fontes: Metalworking Insiders’ World Machine Tool Output & Consumption Surveys de 1985-2009, VDW (Associação de Construtores Alemães de Máquinas-Ferramenta), Oxford Economics Ltd. e transcrição da
conferência telefônica sobre resultados financeiros da Hardinge Inc. fornecida pela Factset CallStreet, LLC.
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Perspectivas de Longo Prazo da Hardinge
Desempenho Negativo da Receita Histórica

• A posição competitiva e o desempenho histórico da Hardinge mostraram consistentemente um perfil
de crescimento orgânico mais fraco em comparação aos seus pares do setor
• As recentes tendências de declínio da receita são exacerbadas em comparação com o desempenho
relativo durante os períodos expansionistas de crescente crescimento e demanda do setor
• Baseado nas demonstrações financeiras compiladas desde 1990, a Hardinge não alcançou dois
anos consecutivos de crescimento de receita orgânica de +20%
Desempenho Negativo Versus Pares Semelhantes do Setor (% de Crescimento
Crescimento Ano a Ano)
1996

1997

1998

1999

2000

Receita da Hardinge(1)

5.4%

11.9%

5.3% (31.2%)

Receita dos Pares do
Setor(2)

19.9%

4.9%

(1.8%)

Consumo de
Máquinas-ferramenta

1.8%

(3.4%)

0.2%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6.2%

10.6% (19.3%)

9.6%

25.3%

12.0%

12.7%

9.1%

(3.2%) (38.0%)

(0.3%)

6.7%

(6.8%) (18.8%)

2.0%

27.1%

25.6%

18.3%

17.4%

(5.0%) (43.9%)

(1.7%)

3.5%

(0.6%) (13.1%)

16.7%

24.9%

19.1%

9.0%

15.7%

13.5% (34.1%)

Defasagem consistente em relação aos pares quanto à receita e às tendências
de crescimento de pedidos durante a recuperação econômica
Notas: (1) O crescimento da receita foi ajustado em 1996 pela aquisição da L. Kellenberger & Co. AG (receita de $30 milhões) e em 2005 pela aquisição da Bridgeport (receita de $30 milhões).
(2) Os pares do setor incluem a Hurco Companies, Inc., a Flow International Corp. e a Okuma Corp. Todos os resultados identificados para o exercício encerrado em dezembro. A receita de 2009 da
Okuma está baseada em estimativas.
Fontes: Registros públicos da Hardinge, Inc., da Hurco Companies, Inc., da Flow International Corp. e da Okuma Corp., e Metalworking Insiders’ World Machine Tool Output & Consumption Surveys de 19962009 da FactSet Research Systems Inc.
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Perspectivas de Longo Prazo da Hardinge
Medidas Administrativas Prováveis de Desgastar Ainda Mais as Margens

A Hardinge Apresentou Deterioraç
Deterioração da Margem Bruta Tanto em Ambientes Só
Sólidos Quanto em Ambientes Desafiadores…
Desafiadores…

Margem Bruta da Hardinge

Margem Bruta Média das Indústrias Pares (1)

40%
32,5%

35%
29,5%

30,0%

30%
25%

28,7%

35,6%

35,6%

30,7%

30,1%

38,0%
29,0%
26,7%

31,1%

25,7%

19,1%

20%
15%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Impacto Potencial das Novas Iniciativas para Custos Flexí
Flexíveis
2009 Hardinge - Vendas para clientes por Região Geográfica
Ásia e outros
29%

•

O anúncio de dezembro de 2009 cria
flexibilidade de custo, mas reduz a margem
bruta e o potencial de geração de fluxo de
caixa da Hardinge

•

A mudança para um modelo de negócio
variável reduz a alavancagem operacional
e remove o potencial de alta significativa
durante uma recuperação futura

Estados Unidos
30%

Europa
41%

Nota: (1) Os pares do setor incluem a Hurco Companies, Inc., a Flow International Corp. e a Okuma Corp. Todos os resultados identificados para o exercício encerrado em dezembro. A Margem Bruta de 2009 da
Okuma está baseada no LTM de 2009.
Fontes: Registros públicos da Hardinge, Inc., da Hurco Companies, Inc., da Flow International Corp. e da Okuma Corp., e FactSet Research Systems Inc.
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Perspectivas de Longo Prazo da Hardinge
Riscos à Posição de Liquidez da Hardinge
A TRADITION OF INNOVATION

• A redução da geração de EBITDA da Hardinge nos últimos trimestres desafia
a capacidade da administração de executar com sucesso uma recuperação
operacional
• Apesar das recentes iniciativas de custo e reestruturação, as atuais
condições do mercado podem ameaçar ainda mais a futura posição de
liquidez da Hardinge
• Considerando que a administração concentra-se nos planos de crescimento
futuros, a Hardinge deverá se esforçar para satisfazer as exigências de
capital de giro para a melhoria de pedidos e o desempenho da receita
durante o ciclo.
Posiç
Posição de Caixa Recente (1)
($mm)
$ 30

... Ameaç
Ameaçado pelo Fraco Desempenho do
EBITDA (2)
($mm)
$0

$25.4

Edward J. Gaio, Vice Presidente e
Diretor Financeiro da Hardinge, Inc.18
de fevereiro de 2010.

Impacto do Fluxo de Caixa das
Estimativas Administrativas da Hardinge

($ em Milhões)
T1 2010 Receita Estimada

$21.6
20

“[On the gross margin issue]… I would say
for the next quarter or so given current
volume levels and current pricing power in
the marketplace, ...Right in the 20 to 22%
range.”

($1.7)
(5)

$16.5

($2.6)

($2.8)

$10.7
10

(10)

0

(15)

(3)

(4)

Margem Bruta Estimada

$42
22%

Estimativa de Lucro Bruto Trimestral

$9

T1 2010 Etimativa Despesas SG&A(3)

(14)

(5)

2

Estimativa D&A
($12.3)

Q1'09

Q2'09

Q3'09

Q4'09

Estimativa TrimestralEBITDA
Q1'09

Q2'09

Q3'09

($3)

Q4'09

Notas: (1) O 4º trimestre de 2009 teve ajuste pró-forma para a aquisição da Jones & Shipman.
(2) O EBITDA é calculado como receita (perda) operacional, excluindo os encargos de prejuízo mais as despesas de depreciação e amortização, com base nos registros públicos da Hardinge Inc.
(3) Extraído das estimativas da administração da Hardinge contidas na Apresentação aos Investidores registrada em 6 de abril de 2010.
(4) Máximo da orientação administrativa da Hardinge na conferência de resultados financeiros do 4º trimestre de 2009.
(5) Com base na média das despesas trimestrais de depreciação e amortização dos dois últimos anos.
Fontes: Registros públicos da Hardinge Inc., e transcrição da conferência telefônica sobre resultados financeiros da Hardinge Inc. fornecida pela Factset CallStreet, LLC.
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Perspectivas de Longo Prazo da Hardinge
Risco de Longo Prazo em um Setor Consolidador
A TRADITION OF INNOVATION

$3.000

2.515
2.481

2.000

1.526
1.2861.279
691 622 531

1.000

126 110 105
0
Hardinge

Hurco

Flow Intl

Romi

Gildemeister

Rofin-Sinar
Tech.

OKUMA

Haitian Intl

Mori Seiki

• A atividade corporativa recente e os
contratos de distribuição da Hardinge não
conseguem diminuir essa exposição

Valor de Mercado ($mm)(1)

Lincoln
Electric

• Espera-se que os 20 maiores concorrentes
do setor respondam por 70%+ do mercado
até 2011, ressaltando a necessidade de
tamanho e massa crítica para sobreviver em
um setor com cenário cada vez mais
competitivo

Intervalo em Tamanho Relativo versus Pares Semelhantes
do Setor

Kennametal

• A indústria de máquinas-ferramentas global
passou por um nível significativo de
consolidação na última década. Transações
dignas de destaque do setor incluem a
recente parceria entre a Gildemeister e a
Mori Seiki, a aquisição pela Fair Friend
Enterprise da Saginaw Machine Systems e a
aquisição pela MAG da Cincinnati Lamb
Group

Crescente Concentraç
Concentração do Setor com o Passar do Tempo
Receita Percentual dos 20 Maiores Concorrentes do Setor

80%
71%
66%

70%
61%
60%

53%

53%

2005

2006

56%

56%

2007

2008

50%
40%

Nota: (1) Capitalização de Mercado em 6 de abril de 2010.
Fontes: FactSet Research Systems Inc., VDW (Associação de Fabricantes Alemães de Máquinas-Ferramenta) e Info-Institute (sociedade de pesquisas da Alemanha).

2009

2010E

2011E
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Resumo das Considerações Principais
A TRADITION OF INNOVATION

Tempestividade para a
Recuperação de Receita

• “Mudança fundamental” na demanda do setor e nas atuais perspectivas macro
provavelmente não atenderão às expectativas da administração da Hardinge sobre
valorização nem as perspectivas da Hardinge como uma sociedade independente.
• As condições de capacidade entre os concorrentes globais podem não levar a uma
perspectiva da demanda de “2004–2007”, colocando um risco de queda significativa
sobre as perspectivas de recuperação da Hardinge e o perfil de liquidez de médio prazo.

Impacto da Margem dos
Contratos de
Distribuição

• Margens brutas e perfil de geração de fluxo de caixa livre reduzidos.

Posição Competitiva de
Longo Prazo

• Controle reduzido sobre as vendas e a distribuição deixará a sociedade independente
com perspectivas debilitadas para a lucratividade futura.

• Iniciativas de custos flexíveis limitam a lucratividade da alavancagem operacional durante
a recuperação cíclica.

• Posição competitiva debilitada sem suporte técnico do modelo integrado de vendas e
marketing.
• Capacidade questionável da Sociedade em aproveitar a recuperação do mercado.
Consolidação do Setor

• Após a atividade corporativa nos últimos 10 anos, exigência para que os concorrentes do
setor exerçam massa crítica, ampliem o alcance global e melhorem a presença
comercial.
• Capacidade reduzida de concorrer com concorrentes globais integrados de grande porte.
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Prazo do Processo e Próximas Etapas
A TRADITION OF INNOVATION

• Vencimento da oferta de aquisição em 10 de maio de 2010(1)
• Oferta sujeita à condição mínima de dois terços, ao resgate dos Direitos de Compra
de Ações Preferenciais da Série B da Hardinge, à renúncia ao Artigo Nono do
Contrato Social Consolidado da Hardinge e à Seção 912 da Lei de Sociedades por
Ações de Nova York pelo Conselho de Administração da Hardinge, ao recebimento
das aprovações reguladoras e a outras condições habituais de fechamento
• Inexistência da condição de financiamento
• Disponibilidade para discutir imediatamente uma transação mutuamente aceitável
com a administração e o Conselho de Administração da Hardinge Inc.

A administração da Romi continua acreditando que esta transação representa uma
valorização superior em relação às perspectivas independentes da Hardinge
Nota: (1) Se a oferta de aquisição for prorrogada, a Romi emitirá um comunicado à imprensa anunciando a prorrogação antes das 9h00, EST, de 11 de maio de 2010.
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