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AVISO AOS ACIONISTAS

NOTICE TO SHAREHOLDERS

INFORMAÇÕES SOBRE LEILÃO DAS FRAÇÕES
DECORRENTES DA BONIFICAÇÃO DE AÇÕES

INFORMATION ON THE AUCTION OF THE FRACTIONS
RSULTING FROM STOCK BONUS

Indústrias Romi S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas, em consonância com o Fato Relevante
publicado em 23 de outubro de 2020 acerca da
aprovação pelo Conselho de Administração da
bonificação de ações, o Aviso aos Acionistas de 3 de
novembro de 2020 acerca do creditamento e
disponibilização das novas ações e o Aviso aos Acionistas
de 11 de dezembro de 2020 sobre apuração e leilão de
frações, o seguinte:

Indústrias Romi S.A. (“Company”) hereby announces to
its shareholders, in accordance with the Material Fact
released on October 23, 2020, regarding the Board of
Directors’ approval of the stock bonus and the Notice to
Shareholders of November 3, 2020 regarding the
crediting and availability of the new shares and the
Notice to Shareholders of December 11, 2020 regarding
the determination and auction of fractions, the
following:

1.
Finalizou, em 14 de dezembro de 2020, o leilão
das 10.179 (dez mil cento e setenta e nove) ações
ordinárias de emissão da Companhia resultantes das
frações da bonificação de ações.

1.
Carried out, on December 14, 2020, the auction
of the 10,179 (ten thousand one hundred and seventynine) common shares issued by the Company resulting
from the fractions of the stock bonus.

2.
O valor líquido apurado no leilão será
proporcionalmente distribuído entre os titulares das
frações, sendo equivalente a R$ 15,186368994 por ação.
O valor correspondente será creditado aos acionistas no
dia 21 de dezembro de 2020, conforme segue:

2.
The net amount obtained at the auction will be
proportionally distributed among the holders of the
fractions, being equivalent to R$ 15.186368994 per
share. The corresponding amount will be credited to
shareholders on 21 December 2020, as follows:

a. aqueles com ações depositadas no Banco
Escriturador da Companhia e que mantêm os dados
cadastrais e bancários atualizados, mediante
crédito a ser efetuado nas contas correntes em
Instituição Financeira por eles indicadas. Os
acionistas que não possuírem seus dados
atualizados deverão apresentar-se na agência
Bradesco de sua preferência, munidos de CPF, RG e
comprovante de residência, para atualização
cadastral e recebimento dos respectivos valores a
que têm direito; e

a. those with shares deposited in the Company's
Bookkeeping Bank and that keep their registration
and banking data updated, by means of credit to be
made in the current accounts at a Financial
Institution indicated by them. Shareholders who do
not have their data updated shall present
themselves at the Bradesco branch of their
preference, with CPF, RG and proof of residence,
for registration update and receipt of the
respective amounts to which they are entitled; and
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b. aos que tiverem ações depositadas na B3, por
intermédio das Instituições e/ou Corretoras que
mantêm suas posições em custódia.

b. those who have shares deposited in B3, through
the Institutions and/or Brokers that keep their
positions in custody.

3.
Para maiores informações, os acionistas podem
acessar o site de Relações com Investidores da
Companhia
(https://www.romi.com/investidores/),
bem como contatar o departamento de Relações com
Investidores pelo e-mail dri@romi.com.

3.
For further information, shareholders may
access the Company’s Investor Relations website
(https://www.romi.com/investidores/), as well as
contact the Investor Relations department at
dri@romi.com.

Santa Bárbara d’Oeste, 16 de dezembro de 2020.

Santa Bárbara d’Oeste, December 16th, 2020.

Fábio Barbanti Taiar

Fábio Barbanti Taiar

Diretor de Relações com Investidores

Investor Relations Officer
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