Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2014.

À
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Av. Abramo Randon, 770, Interlagos - Caxias do Sul, RS
CEP:95.055-010

A/C:

Geraldo Santa Catharina – Diretor de Relação com Investidores

Prezados Senhores,

A ARX INVESTIMENTOS LTDA., instituição com sede nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633/4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº
04.408.128/0001-40, vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução
CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte
“Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO”

Carteiras e Fundos de investimento geridos pela ARX INVESTIMENTOS LTDA., doravante
denominados em conjunto (“FUNDOS”), nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada
pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em negociações realizadas no pregão da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ao longo das últimas
semanas, REDUZIRAM, em conjunto, o número de ações preferenciais de emissão da
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (“Companhia”), sendo que, na data de
09/01/2014, os FUNDOS passaram a deter 7.999.863 (sete milhões, novecentos e noventa e
nove mil oitocentos e sessenta e três) ações preferenciais. A referida participação dos
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FUNDOS representa 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro por cento) das ações preferenciais
de emissão da Companhia.

Ressalte-se que a redução da participação nas ações tem o exclusivo objetivo de investimento,
não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou estrutura
administrativa da Companhia. Os FUNDOS comunicam ainda que (i) não detem bônus de
subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures
conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não tem firmado acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão
da Companhia. Rio de Janeiro, 09 de janeiro 2014.”

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Gestora
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