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FATO RELEVANTE

MATERIAL FACT

Êxito em processo judicial tributário
relevante “Empréstimo Compulsório Eletrobrás”

Favorable Outcome in a tax lawsuit
with material value
“Eletrobrás Compulsory Loan”

Indústrias Romi S.A. (“Romi ou Companhia”),
conforme disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e
respectivas alterações, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que:

Indústrias Romi S.A. (“Romi” or “Company”)
in accordance with Brazilian Securities
Commission (“CVM”) Act No. 358/02 and
respective amendments, announces to its
shareholders and the market in general that:

Tomou conhecimento, através de seus
advogados, sobre o êxito em processo judicial
tributário relevante pela Companhia, ajuizado
em face de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobrás, cujo objeto é a obtenção da
diferença de correção monetária, no período de
1978 a 1993, em cálculos de empréstimo
compulsório sobre energia elétrica.

It was reported by the lawyers, about the
success of a tax lawsuit by the Company,
filed against Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - Eletrobrás, whose purpose is to obtain
the difference in monetary correction, from
1978 to 1993, in calculations of compulsory
loan on electricity.

O valor a ser creditado na conta bancária da
Companhia, fruto de penhora online realizada
na conta da Eletrobrás, líquido de honorários
advocatícios, é de R$ 41,3 milhões antes dos
tributos incidentes, sendo o impacto no lucro
líquido estimado em R$ 30 milhões.
A Companhia neste momento não fará
estimativa de prazo para que o valor do referido
crédito seja efetivamente recebido em sua conta
bancária, considerando os trâmites processuais
que podem variar a depender da atuação da
parte contrária.

The amount to be credited to the Company's
bank account, as a result of an onlineattachment made to Eletrobrás' account, net
of legal fees, is BRL 41.3 million, before
taxes, whose impact on the net income is
estimated BRL 30 million.
By this moment, Company will not estimate
the term for such credit to be effectively
received in its bank account, considering the
lawsuit’s steps that may vary depending on
the performance of the opposing party.
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