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ROMI REITERA OFERTA DE $10,00 POR AÇÃO APESAR DA REDUÇAO DO
GUIDANCE DE VENDAS DA HARDINGE
Encoraja os Acionistas da Hardinge à Aceitar a Oferta de Compra da Romi em Dinheiro
que vence às 17h00 em 18 de junho, 2010
SANTA BARBARA D'OESTE, Brasil, 17 de junho de 2010 – Indústrias Romi SA (Bovespa: ROMI3) ("Romi"), um
importante fabricante mundial de máquinas-ferramenta, comentou hoje a divulgação da Hardinge Inc. (Nasdaq:
HDNG) ("Hardinge") de 16 de junho de 2010, que a Hardinge espera que as vendas para o segundo trimestre deve ser
inferior à recente previsão.
"A Hardinge, agora, espera deixar de cumprir as projeções fornecidas recentemente aos acionistas, em maio de 2010,
lançando dúvidas sobre a capacidade de gestão para cumprir projeções e reforçando a nossa convicção de que o
modelo atual da Hardinge de negócio independente, não entregará segurança nem o valor da oferta da Romi de $10,00
por ação, em dinheiro", disse Livaldo Aguiar dos Santos, Diretor-Presidente da Romi. "Além disso, a Hardinge
revelou que, em face a concorrência na indústria de máquinas-ferramenta, que concordou em, pelo menos, um grande
pedido, praticar margens mais baixas do que as tradicionais, sem o qual o volume de entrada de pedidos seria estável
em comparação com o trimestre anterior.”
"A Hardinge, agora, está projetando que as vendas do segundo trimestre de 2010 não atingirão os níveis de 2009.
Como tal, temos sérias dúvidas sobre a capacidade da Hardinge em participar da esperada recuperação econômica,
especialmente à luz da gestão ineficaz da Hardinge de sua cadeia de suprimentos, a volatilidade nos mercados
financeiros e as incertezas renovadas sobre o momento e a força da recuperação", continuou Sr. dos Santos. "Assim,
encorajamos os acionistas da Hardinge em aceitarem a oferta em dinheiro da Romi, o que representa um prêmio de
105% se comparado ao preço de fechamento das ações da Hardinge em 14 de dezembro de 2009, quando a Romi
primeiro formalmente comunicou à Hardinge seu interesse de prosseguir uma combinação de negócios. Nossa
proposta não está sujeita à due diligence ou nenhuma condição de financiamento e será totalmente financiada por
recursos internos da Romi.”
"A Romi está disposta a negociar uma transação. Continuamos a acreditar que a combinação da Romi e da Hardinge é
nos melhores interesses dos trabalhadores da Hardinge, seus clientes e parceiros. No entanto, como já dissemos
anteriormente, sem um aumento significativo da adesão dos acionistas acima dos 38% que anteriormente aderiram,
pretendemos deixar nossa oferta expirar no final do prazo, em 18 de junho de 2010", concluiu o Sr. dos Santos.
Conforme anunciado anteriormente, o prazo da oferta para a oferta revisada da Romi, em dinheiro, encerrará às 17h00,
horário da cidade de Nova York, em 18 de junho de 2010, salvo se prorrogado ou encerrado.
A oferta está condicionada à adesão, validamente ofertada e não retirada, de pelo menos dois terços do número total de
ações em circulação da Hardinge sobre uma base totalmente diluída, a retirada e invalidação, pelo Conselho de
Administração da Hardinge, do plano de direitos dos acionistas e outras defesas contra aquisições hostis, o
recebimento das aprovações regulatórias e de outras condições habituais de fechamento, conforme descrito na Oferta
de Compra. O período de carência exigido pela Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, conforme
alterada, expirou em 14 de abril de 2010, satisfazendo uma das condições anteriores à oferta da Romi.
Os acionistas da Hardinge poderão obter cópia de todos os documentos da oferta, gratuitamente, no website da SEC
(www.sec.gov) ou dirigindo um pedido para Innisfree M & A Incorporated, o Agente de Informações para a oferta,
através do toll-free 888-750 -5834.
O HSBC Securities (USA) Inc. está atuando como assessor financeiro e o Shearman & Sterling LLP está atuando
como assessor jurídico da Romi na transação proposta.

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 máquinas-ferramenta, 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.
Informações Importantes
Este press release não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta de venda dos valores mobiliários da
Hardinge. Sujeito a eventos futuros, documentos adicionais a respeito de uma transação com a Hardinge podem ser
registrados na Securities and Exchange Commission (a “Comissão”) e, se e quanto estiverem disponíveis, poderão ser
acessados gratuitamente no website da Comissão em http://www.sec.gov. Os investidores e detentores de valores
mobiliários são encorajados a ler esses documentos de divulgação, se e quando eles se tornarem disponíveis, em
virtude do fato de que eles conterão informações importantes.
A Romi não está conduzindo atualmente uma proxy solicitation para os acionistas da Hardinge. Entretanto, no
contexto da oferta da Romi de aquisição da Hardinge, determinados conselheiros e diretores da Romi podem participar
de reuniões ou discussões com os acionistas da Hardinge. A Romi não acredita que nenhuma dessas pessoas seja
“participante” da proxy solicitation de acordo com as regras da SEC. Se, no futuro, a Romi conduzir uma proxy
solicitation para os acionistas da Hardinge no contexto de uma oferta de aquisição da Hardinge, a Romi incluirá a
identidade das pessoas que, de acordo com as normas da SEC, podem ser consideradas “participantes” do proxy
solicitation para os acionistas da Hardinge nos registros aplicáveis da SEC, quando eles se tornarem disponíveis.
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 aquisição proposta 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: nossa habilidade de concluir com
êxito qualquer transação proposta ou realizar os benefícios previstos de uma transação; atrasos na obtenção de
quaisquer aprovações para a transação, ou uma impossibilidade de obtê-las nos termos propostos ou de acordo com o
cronograma previsto. 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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