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FATO RELEVANTE

MATERIAL FACT

Êxito em processo judicial
tributário de valor relevante
“Plano Verão” (parte 4)
Indústrias Romi S.A. (“Romi ou Companhia”),
conforme disposto na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e
respectivas alterações, em linha com os Fatos
Relevantes divulgados pela Companhia em
17/08/2017, 06/09/2017 e 10/04/2018, acerca
do êxito obtido em processo judicial (referente
ao “Plano Verão”) e respectivo pedido de
habilitação de crédito perante a Receita
Federal, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que:
Nesta data, submeteu novo pedido de
habilitação de créditos adicionais àqueles já
habilitados
e
registrados
contabilmente
conforme fatos relevantes mencionados acima,
relativos ao Plano Verão, perante a Receita
Federal, sujeito à análise e deferimento de tal
órgão, para que seja compensado com tributos
federais de exercícios futuros.
O valor do crédito, apurado pela Companhia e
revisado por seus assessores jurídicos e por
perito contador, é de aproximadamente R$ 37
milhões antes dos tributos incidentes, cujo
impacto no lucro líquido estima-se em cerca de
R$ 27 milhões, sendo originário de reflexos do
Plano Verão sobre despesas de depreciação,
amortização e baixa dos bens do ativo e a
apuração dos respectivos tributos entre os
anos de 1997 a 2014.
Neste momento não é possível estimar prazo
para a conclusão de tal etapa.

Favorable Outcome in a tax
lawsuit with material value
“Plano Verao” (part 4)
Indústrias Romi S.A. (“Romi” or “Company”) in
accordance
with
Brazilian
Securities
Commission (“CVM”) Act No. 358/02 and
respective amendments, in line with the
Material Facts disclosed by the Company on
08/17/2017, 09/06/2017 and 04/10/2018,
about the success obtained in a lawsuit (about
a government economic plan called “Plano
Verão”) and the respective claiming before the
Federal Revenue Services, hereby announces
to its shareholders and the market in general
that:
On this date, claimed before the Federal
Revenue Service on additional credits to those
already
booked
according
to
the
aforementioned Material Facts, related to the
Plano Verão, subject to its analysis and
approval, in order to be offset with future
years’ federal taxes.
The credit’s effective amount, calculated by
the Company and revised by the tax advisors
and expert accountant, is approximately BRL
37 million before taxes, equivalent to about
BRL 27 million (net profit impact), originated
from the Plano Verão reflexes on depreciation,
amortization and write-off expenses of assets
and the calculation of the respective taxes
between the years 1997 and 2014.
By this moment, it is not possible to estimate
the time to conclude this step.
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