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Liquidação Voluntária da Romi Italia S.r.l.
Indústrias Romi S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei n º 6.404/76 e
à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CV M”) nº 358/02, e respectivas
alterações, comunica aos seus acionistas e ao merca do em geral que, nesta data, foi
aprovada pelo seu Conselho de Administração, a aber tura do processo de liquidação
voluntária de sua subsidiária sediada na Itália, Ro mi Italia S.r.l. ("Romi Itália"). Essa
mesma deliberação foi também tomada pelos órgãos de governança daquela
sociedade.
A Companhia, através do Comunicado ao Mercado divul gado em 16 de março de 2012,
informou sobre o início das tratativas com órgãos s indicais e da administração local
italiana, visando à adequação da estrutura da Romi Itália à situação de mercado, que
se mantém adversa desde a sua aquisição ocorrida em 2008. Após diversas tentativas
de realização de tal plano, e tendo em vista o agra vamento da situação econômicofinanceira da Romi Itália, conforme informações aba ixo apresentadas, a Administração
da Companhia concluiu pela descontinuidade das oper ações locais como sendo a
solução que melhor atende aos interesses da Companh ia e à geração de valor ao
acionista, alinhada ao seu plano estratégico.
Informações Financeiras Condensadas da Romi Itália, de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade (BRGAAP):

A Companhia zelará pelo cumprimento da legislação i taliana ao longo do processo de
liquidação. Para tanto, foram contratados consultor es locais gabaritados para
assessorar a Companhia e a Romi Itália no processo de liquidação. A liquidação será
administrada por uma junta de liquidantes indicados pela assembleia de acionistas da
Romi Itália nesta data. Como consequência da liquid ação, todos os empregados da
Romi Itália serão desligados nos termos da legislaç ão trabalhista local.
A Companhia estima que o processo de liquidação oco rrerá em aproximadamente 1
ano, no qual os ativos da Romi Itália serão usados para fazer frente aos custos da
liquidação.
Ressalta-se que o atendimento aos clientes da Romi Itália será mantido através da
Companhia e suas subsidiárias internacionais.
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