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INFORMAÇÕES SOBRE A BONIFICAÇÃO DE
AÇÕES APROVADA EM 20 DE SETEMBRO DE
2022

INFORMATION ON THE STOCK BONUS
APPROVED ON SEPTEMBER 20, 2022

ROMI S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas, em consonância com o Fato Relevante
publicado em 20 de setembro de 2022, acerca da
bonificação de ações aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia naquela data, o
seguinte:

ROMI S.A. ("Company") hereby announces to its
shareholders, in accordance with the Material Fact
released on September 20, 2022, regarding the
stock bonus approved by the Company’s Board of
Directors on that date, the following:

1.
As novas ações a serem emitidas
beneficiarão os acionistas proporcionalmente à
participação acionária verificada em 30 de
setembro de 2022, na proporção de 1 (uma) nova
ação ordinária para cada 10 (dez) ações ordinárias
existentes representando a razão de 10%, com
valor unitário atribuído de R$ 18,23 (dezoito reais e
vinte e três centavos) para fins do parágrafo único
do artigo 10 da Lei nº 9.249/95.

1.
The new shares to be issued will benefit the
shareholders in proportion to the equity interest
verified on September 30, 2022, in the proportion of
1 (one) new common share for each 10 (ten)
existing common shares representing the ratio of
10%, with an attributed unit value of R$ 18.23
(eighteen reais and twenty-three cents) for the
purposes of the sole paragraph of Article 10 of Law
No. 9,249/95.

2.
As ações oriundas da bonificação serão
incorporadas à posição dos acionistas em 5 de
outubro de 2022*. A partir de 3 de outubro de 2022,
as ações passarão a ser negociadas exbonificação.

2.
The shares resulting from the stock bonus
will be incorporated to the shareholders’ position on
October 5th, 2022*. From October 3rd, 2022, the
shares will be traded ex-bonification.

(*) Nota: Nova data para o crédito das ações em
bonificação, conforme informação da B3.
3.
A bonificação é efetuada sempre em
números inteiros, de forma que, nos termos do
disposto no Artigo 169, parágrafo 3º da Lei nº
6.404/76, as sobras decorrentes das frações de
ações serão vendidas na B3 e o valor líquido
apurado será disponibilizado aos acionistas
detentores das eventuais frações.

(*) Note: New date for crediting bonus shares,
according to information from B3.

3.
The stock bonus is always made in whole
numbers, in this way, according to the provisions of
Article 169, paragraph 3 of Law 6,404/76, the
leftovers from fractions of shares will be sold in B3
and the net value calculated will be made available
to shareholders holding any fractions.
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4.
A Companhia preparou a seguir uma sucinta
descrição dos procedimentos para efetuar o
lançamento da bonificação na declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) ou para
fins de apuração do imposto de renda no caso de
venda das ações, de acordo com as normas
tributárias brasileiras vigentes:

4.
The Company prepared below a brief
description of the procedures to make the bonus
entry in the Individual Income Tax (IRPF)
declaration or for the purpose of calculating income
tax in the event of the sale of shares, according to
the Brazilian tax rules in force:

i.
As ações bonificadas devem ser lançadas
na Declaração do Imposto de Renda da Acionista
pessoa física, na ficha de Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis, linha 18 – Incorporação de
Reservas ao Capital / Bonificações em Ações. O
valor a ser considerado será obtido pela
multiplicação do valor unitário atribuído (vide item 1
supra) pela quantidade de ações bonificadas. Além
disso, caso terminado o ano de 2022 ainda com a
custódia destas ações, este mesmo valor deve ser
somado ao custo histórico das ações na ficha de
Bens e Direitos, linha 31 – Ações.

i.
The stock bonus must be launched in the
Income Tax Declaration of the individual
Shareholder, in the form of Exempt and Nontaxable Income, line 18 – Incorporation of Reserves
to Capital / Stock Bonuses. The value to be
considered will be obtained by multiplying the unit
value (pursuant item 1 above) assigned by the
quantity of bonus shares. Also, in case of custody
of these shares in the end of 2022, this same value
must be added to the historical cost of the shares in
the Assets and Rights form, line 31 – Shares.

ii.

ii.

Exemplo de lançamento:

Registration example:

iii.
Um acionista possuía, em 31 de dezembro
de 2021, 1.000 ações ordinárias de emissão da
ROMI S.A. (ROMI3), registradas em sua
Declaração do Imposto de Renda ao custo unitário
de R$ 10,00, totalizando R$ 10.000,00 (valor pago
pela aquisição das ações).

iii.
On December 31, 2021, one shareholder
held 1,000 common shares issued by ROMI S.A.
(ROMI3), registered in its Income Tax Return at a
unit cost of R$ 10.00, totalizing R$ 10,000.00
(amount paid for the acquisition of the shares).

iv.
Com a aprovação da bonificação citada
acima, este acionista, caso tenha mantido a sua
posição de 1.000 ações até a data de 30 de
setembro de 2022, recebeu 100 ações em
bonificação (10% aplicado sobre as 1.000 ações
possuídas), passando a ter um saldo de 1.100
ações.

iv.
Upon the approval of the above mentioned
stock bonus, this shareholder, if he has maintained
his position of 1,000 shares until September 20,
2022, received 100 bonus shares (10% applied on
the 1,000 shares held), and now has a balance of
1,100 shares.

v.
Conforme mencionado acima, o valor
unitário atribuído a cada uma das ações bonificadas
da Companhia é de R$ 18,23 (dezoito reais e vinte
e três centavos) por ação. Assim, o custo total das
ações bonificadas recebidas por este acionista é de

v.
As mentioned above, the attributed unit
value to each of the stock bonus of the Company is
R$ 18.23 (eighteen reais and twenty-three cents)
per share. Thus, the total cost of the stock shares
received by this shareholder is R$ 1,823.00 (R$
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R$ 1.823,00 (R$ 18,23 do valor unitário atribuído,
multiplicado pelas 100 ações recebidas como
bonificação).

18.23 of the assigned unit value, multiplied by the
100 shares received as stock bonus).

vi.
Caso venha a manter essas ações até 31 de
dezembro de 2022, este valor deve ser lançado na
Declaração do Imposto de Renda, na ficha de
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, na linha 18
– Incorporação de Reservas ao Capital /
Bonificações em Ações, ao mesmo tempo em que
for adicionado ao custo histórico das ações na ficha
de Bens e Direitos.

vi.
In case he keeps these shares until
December 31st, 2022, this value must be recorded
in the Income Tax Return, in the Exempt and Nontaxable Income form, in line 18 - Incorporation of
Reserves to Capital / Stock Bonuses, at the same
time it is added to the historical cost of the shares in
the Goods and Rights form.

vii.
No exemplo acima descrito, o acionista que
tinha registrado na sua Declaração do Imposto de
Renda um custo histórico de R$ 10.000,00 para as
suas 1.000 ações, passa agora a ter um custo de
R$ 11.823,00 para as suas 1.100 ações, com custo
unitário de R$ 12,55.

vii.
In the example above, the shareholder who
had registered in his Income Tax Return a historical
cost of R$ 10,000.00 for his 1,000 shares, now has
a cost of R$ 11,823.00 for his 1,100 shares, with
unit cost of R$ 12.55.

viii.
Este acionista, quando for vender as suas
1.100 ações, para efeitos de cálculo do imposto de
renda sobre ganho de capital, deverá considerar
este novo custo histórico das ações, ou seja, R$
12,55.

viii.
This shareholder, when selling his 1,100
shares, for the purpose of calculating the income tax
on capital gain, should consider this new historical
cost of the shares, i.e. R$ 12.55.

Para maiores informações, os acionistas podem
acessar o site de Relações com Investidores da
Companhia (https://www.romi.com/investidores/).

For further information, shareholders may access
the Company’s Investor Relations website
(https://www.romi.com/investidores/).

Santa Bárbara d’Oeste, 22 de setembro de 2022.

Santa Bárbara d’Oeste, September 22nd, 2022.

Fábio Barbanti Taiar

Fábio Barbanti Taiar

Diretor de Relações com Investidores

Investor Relations Officer
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