RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ n.º 89.086.144/0001-16 – NIRE 43300032680
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Randon S.A. Implementos e Participações (“Randon” ou “Companhia”), em atendimento
ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002, vem
informar a seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:
1) A Dramd Participações e Administração Ltda., acionista controladora da Companhia, em
conjunto com outros acionistas da Randon, pretende realizar uma Oferta Pública de
Distribuição Secundária de Ações Preferenciais de emissão da Companhia (a “Oferta”).
Ao todo, serão ofertadas até 23.405.726 (vinte e três milhões, quatrocentas e cinco mil,
setecentas e vinte e seis) ações preferenciais nominativas escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, 15,50%
(quinze e meio por cento) das ações representativas do capital social da Companhia,
podendo a Oferta ser acrescida de um lote suplementar de até 1.872.458 (um milhão,
oitocentas e setenta e duas mil, quatrocentas e cinqüenta e oito) ações da mesma
espécie, equivalentes a 8% (oito por cento) das ações preferenciais objeto da
distribuição pública, além de até 4.681.145 (quatro milhões, seiscentas e oitenta e uma
mil, cento e quarenta e cinco) ações preferenciais adicionais, equivalentes a 20% (vinte
por cento) das ações preferenciais objeto da distribuição pública, nos termos da
Instrução CVM no 400/2003.
2) A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e, ainda, com
esforços de colocação no exterior, com base em isenções de registro previstas pelo
U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado.
3) Será publicado oportunamente aviso ao mercado nos termos do disposto no art. 53 da
Instrução CVM nº 400/2003, contendo informações sobre: (i) as demais características
da Oferta; (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar; (iii) as datas estimadas e
locais de divulgação da Oferta; e (iv) as condições, o procedimento, o período de
reservas e o período para coleta de intenções de investimento.
4) O pedido de registro da Oferta foi protocolado perante a Comissão de Valores
Mobiliários no dia 04 de março de 2005.
Caxias do Sul, 04 de março de 2005.

Astor Milton Schmitt
Diretor de Relações com Investidores
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