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FATO RELEVANTE

MATERIAL FACT

AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DE
RESERVAS COM BONIFICAÇÃO DE AÇÕES

INCREASE OF THE CAPITAL STOCK THROUGH
CAPITALIZATION OF RESERVES WITH STOCK BONUS IN
SHARES

Indústrias Romi S.A. (“Romi” ou “Companhia”),
conforme disposto na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) no 358/02 e 384/03 e respectivas alterações,
comunica aos seus acionistas e ao mercado geral que o
Conselho de Administração, reunido em 23 de outubro
de 2020, aprovou:

Indústrias Romi S.A. (“Romi” or “Company”), in
accordance with Brazilian Securities Commission
(“CVM”) Acts. No. 358/02 and 384/03 and respective
amendments, announces to its shareholders and the
market in general that the Board of Directors, in a
meeting held on October 23, 2020 approved:

O aumento do capital subscrito e integralizado no valor
de R$ 145.731.384,70 (cento e quarenta e cinco
milhões, setecentos e trinta e um mil e trezentos e
oitenta e quatro reais e setenta centavos), passando
este de R$ 504.988.032,03 (quinhentos e quatro
milhões, novecentos e oitenta e oito mil e trinta e dois
reais e três centavos) para R$ 650.719.416,73
(seiscentos e cinquenta milhões, setecentos e dezenove
mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três
centavos), mediante a capitalização da reserva de lucros
da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
nos termos do Artigo 7o, parágrafo primeiro do Estatuto
Social da Companhia, com bonificação de ações.

The capital increase subscribed and paid up in the
amount of R$ 145,731,384.70 (one hundred and fortyfive million, seven hundred and thirty-one thousand,
three hundred and eighty-four reais and seventy cents),
from R$ 504,988,032.03 (five hundred and four million,
nine hundred and eighty-eight thousand and thirty-two
reais and three cents) to R$ 650,719,416.73 (six hundred
and fifty million, seven hundred and nineteen thousand,
four hundred and sixteen reais and seventy three cents),
incorporating the balance of the profit reserve of the
Company, within the limit of the authorized capital, as
set by the Article 7, First Paragraph of the Company’s
Bylaws, with stock bonus.

1. A bonificação em ações a ser realizada à razão de
16,666667462%: o aumento de capital será efetivado
com a emissão de 10.476.275 (dez milhões,
quatrocentos e setenta e seis mil e duzentas e setenta e
cinco) novas ações ordinárias escriturais, sem valor
nominal, atribuídas aos detentores de ações, a título de
bonificação na proporção de 1 (uma) nova ação para
cada 6 (seis) ações existentes. Serão beneficiados os
acionistas que estiverem inscritos nos registros da
Companhia em 28 de outubro de 2020 e a partir de 29
de outubro de 2020 as ações passarão a ser negociadas
“ex-bonificação”. As ações bonificadas serão creditadas

1. Stock bonus to be carried out at the ratio of
16.666667462%: the capital increase will occur by the
issuance of 10,476,275 (ten million, four hundred and
seventy six thousand and two hundred and seventy five)
new common shares, with no nominal value, to be
distributed to the shareholders, at no cost and as bonus
in the proportion 1 (one) new share for 6 (six) existing
shares. The new shares issued will benefit in the
proportion of each shareholder holding position prior to
the bonus. Shareholders who are registered in the
Company's records on October 28, 2020 will benefit and
as from October 29, 2020 the shares will be traded ex1

na posição dos acionistas em 3 de novembro de 2020.
As datas acima descritas dependerão de validação junto
a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sendo que
qualquer alteração nas datas previstas ora divulgadas
será comunicada aos acionistas através de Aviso aos
Acionistas.

bonification. The bonus shares will be credited to the
shareholders’ position on November 3rd, 2020. The
aforementioned dates will depend on validation with B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), and any changes in the
predicted dates disclosed will be communicated to
shareholders through Notice to Shareholders.

2. Direitos das ações bonificadas: As ações oriundas da
bonificação terão os mesmos direitos conferidos às
ações já existentes pelo Estatuto Social da Companhia e
pela legislação aplicável, inclusive a dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio que venham a ser
declarados após a emissão das ações oriundas da
bonificação.

2. Rights of stock bonus: The shares resulting from the
stock bonus will have the same rights conferred by the
Company’s Bylaws and applicable legislation, to the
already existing shares, including dividends and/or
interest on equity that may be declared after the credit
of the stock bonus.

3. Frações de Ações: a bonificação será efetuada sempre
em números inteiros, de forma que, nos termos do
disposto no artigo 169, parágrafo 3o da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), as sobras decorrentes das
frações serão vendidas na B3 e o valor líquido apurado
será disponibilizado aos acionistas detentores das
eventuais
frações.
A
Companhia
informará
oportunamente maiores detalhes sobre referido
procedimento, através de Aviso aos Acionistas.

3. Stock bonus fractions: the bonus will always occur in
integers, so that, according to article 169, third
paragraph of Law No. 6,404/76, as amended (“Brazilian
Corporation Law”), the remaining fractions the stock
bonus will be sold at B3 and the net amount will be
made available to shareholders that eventually hold
fractions. If necessary, the Company will inform in due
further details of the said procedure, through a Notice
to Shareholders.

4. Valor atribuído as Ações Bonificadas: o valor
atribuído às ações bonificadas é de R$ 13,91 (treze reais
e noventa e um centavos) por ação para os fins do
disposto no artigo 47, parágrafo primeiro, da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.022/10, bem
como o parágrafo único do artigo 10 da Lei no 9.249/95.

4. Attributed Value of Stock Bonus: the value attributed
to the stock bonus is R$ 13.91 (thirteen reais and ninety
one cents) per share, for purposes of First Paragraph of
Article 47 of Brazilian Federal Revenue Regulation No.
1,022/10, as well as in the sole paragraph of Article 10
of Law 9,249/95.

5. Objetivos do aumento de capital com bonificação de
ações: A operação tem como objetivo (a) aumentar a
liquidez das ações no mercado, considerando que
haverá uma quantidade de ações maior em circulação,
potencialmente, gerando incremento no volume
negociado; e (b) ajustar a reserva de lucros da
Companhia de acordo com seu planejamento
estratégico.

5. Purpose of the capital increase with stock bonus: The
operation aims at (a) increasing share liquidity in the
market, considering that there will be a larger quantity
of shares outstanding, potentially generating an
increase in the volume traded; and (b) adjusting the
Company's profit reserve in accordance with the its
strategic planning.
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Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos no site
de Relações com Investidores da Companhia
(https://www.romi.com/investidores/).

Any clarifications may be obtained from the Company's
Investor
Relations
website
(https://www.romi.com/investidores/).

Santa Bárbara d’Oeste, 23 de outubro 2020.

Santa Bárbara d’Oeste, October 23rd, 2020.

Fábio Barbanti Taiar

Fábio Barbanti Taiar

Diretor de Relações com Investidores

Investor Relations Officer
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