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COMPANHIA ABERTA
Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas de INDÚSTRIAS ROMI S.A. (“Companhia”) para a Assembleia
Geral Ordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 17 de março de 2020, às 14h00, na sede
social da Companhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa
Bárbara d'Oeste, SP, a fim de tratar da seguinte Ordem do Dia:
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
b) Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31/12/2019;
c) Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração;
d) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como o seu Presidente
e Vice-Presidente;
e) Deliberar sobre a instalação do Conselho Consultivo e, se instalado, eleger os seus membros;
f) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se instalado, definir o número de membros e
eleger os titulares e suplentes;
g) Fixar a remuneração global e anual dos Administradores da Companhia;
h) Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Consultivo, se instalado; e
i) Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Fiscal, se instalado.
Informações Adicionais
1. Os acionistas, titulares de ações de emissão da Companhia, poderão participar da Assembleia
e exercer o seu direito de voto (i) por meio do Boletim de Voto à Distância, nos termos da Instrução
CVM nº 481/2009, ou (ii) através de procurador, conforme o §1º do Artigo 126 da Lei 6404/1976,
ou, ainda, (iii) pessoalmente, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante
de sua qualidade de acionista.
2. A Companhia disponibiliza o Manual para Participação em Assembleias em seu site
www.romi.com/investidores e no site da CVM www.cvm.gov.br, o qual contém todas as
informações necessárias para análise das matérias acima e maiores detalhes sobre a forma de
participação dos acionistas.
3. Informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à adoção
do voto múltiplo é de 5%, conforme disposto na Instrução CVM nº 165/1991, observando-se que tal
faculdade deverá ser requerida em até 48 horas de antecedência da Assembleia.
Santa Bárbara d'Oeste, 13 de fevereiro de 2020

Américo Emílio Romi Neto
Presidente do Conselho de Administração

