SCRIPT DA TELECONFERÊNCIA DA RANDON
RESULTADO DO 1° TRIMESTRE DE 2007
07 DE MAIO DE 2007 – 11H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
Operadora: Bom dia. Esta é a teleconferência da Randon. Todos os participantes
estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de
perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para participação. Caso
seja necessária ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar
“asterisco zero”. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada.
Agora, gostaria de passar a palavra a Sr. Ronald Aitken, da FIRB – Financial
Investor Relations Brasil. Por favor, pode prosseguir.
Ronald Aitken: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Randon em que serão discutidos os resultados do primeiro
trimestre de 2007.
Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente
pela internet, no site www.randon.com.br. Nele, os senhores também poderão
obter cópia do release da Companhia.
Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos
negócios da Companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras
relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas
expectativas da Administração em relação ao futuro da Randon. Estas
expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor de atuação, da
conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais, portanto
estão sujeitas a mudanças.
Conosco hoje em Caxias do Sul estão os senhores David Abramo Randon, VicePresidente do Conselho de Administração, Astor Milton Schmitt, Diretor
Corporativo e de Relações com Investidores e Geraldo Santa Catharina, Diretor
Financeiro Divisão Holding. Inicialmente, o Sr. Astor Milton Schmitt comentará o
desempenho da Randon no primeiro trimestre de 2007. Logo após, juntamente
com sua equipe, ele responderá às questões que forem formuladas.
Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Astor Milton Schmitt. Por favor,
pode prosseguir.

Astor Milton Schmitt: [Speech]
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[...]
Estamos à disposição dos senhores para responder quaisquer perguntas.
Obrigado.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: [dá instruções para participação na sessão de perguntas & respostas]
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem “asterisco 1” (*1). Para
retirar a sua pergunta da lista, digite a tecla “sustenido” (#).
Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e
analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas por parte dos
jornalistas sejam encaminhadas à assessoria de imprensa da Randon pelos
telefones: (51) 3388-6848 ou no seguinte e-mail: gladis@froesberlato.com.br
Operadora: Com licença, sr. [nome da pessoa], da [nome da instituição] gostaria
de fazer uma pergunta.

Caso após a última resposta não haja pergunta em espera, após 5 segundos de
silêncio a operadora interfere.

Operadora: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar
asterisco um. Obrigada.

Caso alguém se habilite a fazer novas perguntas.

Operadora: Com licença, sr. [nome da pessoa], da [nome da instituição] gostaria
de fazer uma pergunta.

Caso após a última resposta volte a inexistir pergunta em espera, após 5
segundos de silêncio a operadora interfere.
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Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um.

Não havendo mais perguntas após novos 5 segundos de espera a operadora
encaminha para o encerramento.

Operadora: Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a
palavra ao Sr. David Abramo Randon para as considerações finais.

Encerramento:

Sr. David Abramo Randon: (considerações finais)

Operadora: A teleconferência da Randon está encerrada. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.

Excepcionalidade

Caso a linha principal perca a conexão, a operadora interfere enquanto a linha
back-up é ativada como linha principal.

Operadora: Com licença, por razões técnicas tivemos uma pequena interrupção
na teleconferência da Randon. Por favor, aguardem e em instantes retomaremos a
teleconferência.
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