
Indústrias Romi S.A. (B3: ROMI3), líder
nacional nos mercados de máquinas-
ferramenta, máquinas para plásticos e peças
fundidas e usinadas, tem o prazer de convidá-
lo(a) para os eventos de divulgação dos
resultados do primeiro trimestre de 2021.

Favor conectar-se até 5 minutos antes do início
da teleconferência.

Essa teleconferência será acompanhada por uma
apresentação de slides e transmitida simultaneamente via
webcast. Os links de acesso estarão disponíveis no website
da Companhia (www.romi.com), na seção de Relações
com Investidores.

Visando assegurar a uniformidade na divulgação dos
resultados, a Indústrias Romi está em período de silêncio
desde o dia 13 de abril até a data de divulgação dos
resultados do 1º trimestre de 2021 para o mercado.

Indústrias Romi S.A. (B3: ROMI3), Brazil
market leader in Machine Tools, Plastic
Processing Machines and Rough and
Machined Cast Iron Parts, is pleased to invite
you for the events regarding the publication of
2021 first quarter results.

Please, connect in 5 minutes prior to the start of
the call.

This conference call will be accompanied by a slide
presentation and will be simultaneously transmitted via
webcast. The access links will be found at the company's
website (www.romi.com), at the Investor Relations section.

To ensure fair disclosure of results, Indústrias Romi is in
quiet period from April 13th to the effective date of release.

Agenda de divulgação dos resultados - 1º TRIMESTRE DE 2021
Earnings release schedule - 2021 first quarter results

transmitida pela web em português, com 
tradução simultânea para inglês

28 de abril de 2021 (quarta-feira)
11h (Horário de Brasília)

Link para conexão (via Zoom):

Relações com Investidores / Investor Relations:
Phone: +55 (19) 3455-9418 | E-mail: dri@romi.com | Site: www.romi.com

Divulgação

27 de abril de 2021 (terça-feira)
após o fechamento do mercado

Teleconferência

www.romi.com/investidores

webcast live in Portuguese, with
simultaneous translation into English

April 28th, 2021 (Wednesday)
10 am(NY) • 3 pm(London) • 11 am(Brasilia)

Access link (join via Zoom):

Earnings Release:

April 27th, 2021 (Tuesday)
after trading hours

Conference Call:

www.romi.com/en/investors
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