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FATO RELEVANTE
DURATEX E LENZING ANUNCIAM JOINT VENTURE PARA CRIAÇÃO DE UMA
FÁBRICA DE CELULOSE SOLÚVEL EM MINAS GERAIS
DURATEX S.A. (“Duratex”, ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo
157 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou com a LENZING AG (“Lenzing”), grupo
austríaco líder mundial na produção de fibras de celulose, um acordo (“Acordo”) com a definição de
termos e condições para formação de uma joint venture (“Nova Companhia”), para construção de
uma fábrica para produção e comercialização de celulose solúvel, após decisão final das
Companhias.
A joint venture que irá operar a fábrica e a floresta será detida pela Duratex e Lenzing, com
participação acionária de 49% e 51%, respectivamente. Os resultados da Nova Companhia serão
reconhecidos no resultado da Duratex por equivalência patrimonial.
Além de estabelecer a governança da joint venture, o Acordo também garante a venda da totalidade
da produção de celulose solúvel para a Lenzing, em condições de mercado (“Acordo de
Fornecimento”).
A Nova Companhia terá como atividade a produção e comercialização de celulose solúvel do tipo
viscose, com localização estratégica no Estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro,
próximo a São Paulo. A capacidade anual deste projeto deverá ser de 450 mil tons de celulose
solúvel, com estimativa inicial de investimento para construção da joint venture de aproximadamente
USD 1,0 bilhão.
Para o investimento no capital social da Nova Companhia, a contribuição chave da Duratex será
através do aporte de ativos florestais de cerca de 43 mil hectares de efetivo plantio de eucaliptos
100% certificados pelo FSC (Forest Stewardship Council) que possui na região, completando com
aporte financeiro. Para compor o montante total do investimento, a joint venture buscará recursos
através de financiamento de terceiros, visando otimizar sua estrutura de capital.
Este acordo não afetará a capacidade de fornecimento de madeira própria da Duratex para suas
unidades de produção de painéis. Esta área florestal foi conduzida especificamente para suportar
projeto de expansão de painéis de madeira anteriormente previsto e que não será desenvolvido.
A conclusão dos acordos e a constituição da Nova Companhia estão sujeitas ao cumprimento de
condições precedentes, entre as quais, mas não se limitando, a negociação e assinatura de
documentos complementares, obtenção de autorizações dos órgãos competentes (incluindo
autoridades de defesa da concorrência no Brasil e no exterior e licenças ambientais) e viabilidade
dos estudos de engenharia. A decisão final quanto a implementação do projeto ocorrerá no segundo
semestre de 2019 e começo da produção está previsto para 2022.
Com esta associação, a Duratex irá otimizar a utilização de seus ativos florestais atualmente
excedentes, alavancando a rentabilidade das operações recorrentes. Essa operação pretende
diversificar os riscos da Companhia, ampliando seu leque de atuação para o mercado de celulose,
que possui menor exposição ao nível de atividade do mercado doméstico.
Além da importância para o crescimento da Companhia no longo prazo, o projeto representa um
passo decisivo no processo de transformação do negócio florestal. A Duratex reafirma o
compromisso de maximizar a criação de valor para seus acionistas e demais stakeholders,
fomentando a economia do Triângulo Mineiro. A associação com a Lenzing, referência em seu
segmento, reforça o posicionamento de liderança da Duratex no Brasil.
São Paulo (SP), 21 de junho de 2018.
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MATERIAL FACT
DURATEX AND LENZING ANNOUNCE JOINT VENTURE TO CREATE A DISSOLVING
WOOD PULP MILL IN MINAS GERAIS
DURATEX S.A. (“Duratex” or “Company”), in compliance with Article 157, paragraph 4th, of Federal
Law nº 6.404/76, as amended, and with CVM Instruction 358/02, hereby communicates to its
shareholders and the market in general that it has reached, on this date, an agreement
(“Agreement”), with defined terms and conditions, to establish a joint venture (“NewCo”) with
LENZING AG, an Austrian group which is the world’s leading producer of specialty cellulosic fibers.
The NewCo’s will build a mill dedicated to the production and commercialization of dissolving wood
pulp (“DWP”) after the final decision of the Companies.
The joint venture that will operate the mill and the forest will be owned by Duratex and Lenzing,
which will have shareholder participation of 49% and 51%, respectively. The results of the NewCo
will be accounted as comprehensive income in equity accounted investments.
Besides establishing the joint venture’s governance, the Agreement also assures the sale of the
totality of DWP production to Lenzing, in the standard market conditions (Offtake Agreement).
The NewCo’s core business will encompass the production and commercialization of DWP to be
converted into wood based cellulosic fibers, and will be strategically located in the state of Minas
Gerais, within the Triângulo Mineiro region, close to São Paulo. The annual capacity of this project
might be 450ktons of DWP per year and the initial estimated investment for the construction of the
joint venture will be approximately USD 1.0 bn.
Duratex’s contribution to the NewCo’s equity will be 43 thousand hectares of eucalyptus forests
100% certified by FSC (Forest Stewardship Council) that it holds in the region, in addition to cash
disbursements. The NewCo will have its’ own capital structure, and it will fund part of the investment
in order to optimize its cost of capital.
The Agreement will not affect Duratex’s capacity to supply its wood panel business, nor does it affect
the costs of its operations of own timber. The forests destined towards this agreement were cultivated
with the objective of supplying a project for a new wood panel production mill, which will not be
implemented.
The conclusion of these agreements and the constitution of the NewCo are subject to preceding
conditions including, but not limited to, the negotiation and signing of complementary agreements,
the approval of regulatory agencies (including antitrust agencies in Brazil and abroad, and
environmental licenses) as well as the viability of detailed engineering planning. The decision
whether the DWP mill will be built shall be taken in the second half of 2019 and the start of production
can be expected in 2022.
This association allows Duratex to optimize its forest assets which are currently idle, thus improving
the returns of its recurring operations. Furthermore, this operation diversifies Duratex’s risk exposure
as it broadens the Company’s range of activities to include the DWP market, which has lower
exposure to Brazilian domestic activity.
Besides being an important factor in the Company’s long term growth, this Project represents a
decisive step in the forest business’ transformation. Duratex reaffirms its commitment of maximizing
value generation for its shareholders and stakeholders, thereby further developing the Triangulo
Mineiro region’s economy. The association with Lenzing, a benchmark in its industry, reinforces
Duratex’s leadership in Brazil.
São Paulo (SP), June 21, 2018.
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