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ROMI ANUNCIA O ENCERRAMENTO DA OFERTA PELA HARDINGE
SANTA BARBARA D'OESTE, Brasil, 15 de julho de 2010 - Indústrias Romi SA (Bovespa: ROMI3)
("Romi"), importante fabricante mundial de máquinas-ferramenta, anunciou hoje o término de sua oferta
pública para adquirir todas as ações em circulação de Hardinge Inc. (NASDAQ: HDNG) ("Hardinge"). A
Romi também anunciou que, a partir das 17h00, horário da cidade de Nova York, em 14 de julho de 2010,
5.726.020 ações, representando mais de 49,3% das ações em circulação da Hardinge, tinham sido validamente
ofertadas e não retiradas, representando a maioria das ações não possuídas por insiders da Hardinge.
"Estamos desapontados que o Conselho de Administração e os administradores da Hardinge não estiveram
dispostos a iniciar qualquer diálogo para explorar as vantagens e as condições potenciais de uma operação,
apesar do acolhimento positivo que esta operação recebeu dos acionistas da Hardinge", disse Livaldo Aguiar
dos Santos, Diretor-Presidente da Romi. “A oferta da Romi de $10,00 dólares por ação, em dinheiro,
representava um prêmio de 105% do preço de fechamento da Hardinge em 14 de dezembro de 2009, data do
primeiro comunicado da Romi à Hardinge sobre o seu interesse em uma combinação de negócios.”
"Gostaríamos de agradecer aos acionistas da Hardinge por terem compartilhado suas opiniões conosco e por
apoiar os nossos esforços, para conseguir uma operação que faz sentido estratégico para ambas companhias e
seus respectivos stakeholders. Embora continuemos a acreditar que uma combinação faz sentido, somos
ofertantes disciplinados e assumimos as nossas responsabilidades perante nossos acionistas seriamente.
Continuamos empenhados em gerar valor para nossos acionistas e manter nossa posição de liderança na
indústria de máquinas-ferramenta. A Romi, a partir de agora, irá se concentrar em outras alternativas para
continuar a executar os seus planos de crescimento estratégico ", concluiu o Sr. dos Santos.
O HSBC Securities (USA) Inc. está atuando como assessor financeiro e o Shearman & Sterling LLP está
atuando como assessor jurídico da Romi.
Sobre a Romi
A Indústrias Romi S.A. (Bovespa: ROMI3), fundada em 1930, é líder de mercado no setor brasileiro de
máquinas e equipamentos. A empresa está listada no segmento do Novo Mercado, que é reservado para
empresas com o mais alto grau de governança corporativa na Bovespa. A empresa fabrica máquinasferramenta, máquinas injetoras e sopradoras de plástico e peças de ferro fundido cinzento, nodular ou
vermicular, que são fornecidas brutas ou usinadas. Os produtos e serviços da empresa são vendidos
globalmente e utilizado por diversos setores da economia, tais como o automotivo, de bens de consumo e
máquinas e equipamentos industriais e agrícolas.
Declarações sobre Eventos Futuros
Quaisquer declarações feitas neste press release que não forem declarações de fatos históricos, incluindo
declarações sobre nossas crenças e expectativas, incluindo a oferta de compra da Hardinge, são declarações
sobre eventos futuros (forward looking statements), conforme definido pelas leis federais de valores
mobiliários (securities laws) dos Estados Unidos, e devem ser avaliadas dessa forma. As declarações sobre

eventos futuros incluem declarações que podem se relacionar a nossos planos, objetivos, estratégias, metas,
eventos futuros, receitas ou desempenho futuros, e outras informações que não são informações históricas.
Essas declarações sobre eventos futuros podem ser identificadas por palavras tais como “prever”, “esperar”,
“sugerir”, “planejar”, acreditar”, “pretender”, “estimar”, “visar”, “projetar”, “poder”, “dever”, “poderia”,
“poderá”, “gostaria”,“continuar”, “prognosticar” e outras expressões similares.
Apesar de acreditarmos que essas declarações sobre eventos futuros se baseiam em suposições razoáveis na
época em que foram feitas, os senhores devem estar cientes que muitos fatores podem fazer com que os
resultados ou eventos reais sejam substancialmente diferentes daqueles expressos nas declarações sobre
eventos futuros. Os fatores que podem afetar substancialmente essas declarações sobre eventos futuros
incluem nossas estratégias atuais de negócios e perspectivas. As declarações sobre eventos futuros, conforme
todas as declarações contidas neste press release, se referem apenas à data deste press release (exceto se outra
data for indicada). Salvo se for exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente
nenhuma declaração sobre eventos futuros, quer seja como resultado de novas informações, eventos futuros
ou de outra forma.
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