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FATO RELEVANTE
ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRODUÇÃO
DE CHAPAS FINAS DE FIBRA DE MADEIRA
A DURATEX S.A. (“Duratex” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 31 de janeiro de 2018, recebeu e aceitou, por si ou por
intermédio de suas afiliadas, Proposta Vinculativa do Grupo EUCATEX envolvendo a
compra de instalações e equipamentos destinados à produção de Chapas Finas de
Fibra de Madeira.
Localizada no município de Botucatu, a produção de Chapas Finas de Fibra de
Madeira foi iniciada em 1973. A capacidade produtiva efetiva destes ativos é de 200
mil m³ por ano e atualmente essas linhas empregam 280 colaboradores.
A decisão de retomar as atividades na unidade de Itapetininga, programada para abril
de 2018, fez com que a operação dessas linhas, voltadas principalmente para
exportação, perdesse a relevância estratégica para Duratex.
A transação engloba a troca destas instalações e equipamentos por uma fazenda,
localizada no município de Capão Bonito, no Estado de São Paulo, estrategicamente
próxima da unidade Duratex de Itapetininga, tendo como base o valor de R$ 60
milhões. As demais linhas de produção de Chapas Grossas e Finas de Fibra de
Madeira (MDF e HDF) continuam a ser operadas normalmente pela Duratex.
A aceitação pela Duratex da Proposta Vinculativa não acarretará efeitos relevantes em
seu resultado ou em seus contratos anteriormente celebrados.
A Duratex irá celebrar contrato para fornecimento de madeira a estas operações de
Chapa Fina de Fibra de Madeira, por período de até 7 (sete) anos.
Com base na legislação vigente, a consumação dessa operação está condicionada à
sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Até tal
aprovação, a gestão das linhas permanecerá com a Duratex, em ritmo usual de
produção.
No entendimento da Companhia, o negócio traz benefícios a ambas as partes, ao
mercado, que permanece abastecido de produtos e, em especial, à sociedade, com a
manutenção de empregos e impostos gerados. A Duratex reafirma o compromisso
com seus stakeholders em maximizar a rentabilidade de suas operações, por meio da
melhor utilização de seus ativos, e no incremento de sua eficiência e competitividade
no mercado.
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