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FATO RELEVANTE
Efeitos de ajustes não recorrentes
no resultado do 4º trimestre
DURATEX S.A. (“Duratex” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução
CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após
análise detalhada de seu balanço patrimonial de 2018, seguindo o seu processo
interno de governança, submeterá ao Conselho de Administração proposta de
ajustes não recorrentes em função de impairment de ativos intangíveis e planos de
reestruturação em fase de implementação na Companhia.
Caso aprovadas estas propostas na reunião do Conselho de Administração do
próximo dia 13/02/2019, os impactos negativos esperados nos resultados da
Duratex, no 4º trimestre de 2018, são de aproximadamente R$ 314 milhões em
EBITDA e R$ 296 milhões em Lucro Líquido, conforme abaixo:
 Reestruturação do Negócio Painéis de Madeira (inclui paralisação temporária
das operações de MDF em Botucatu/SP, comunicada em 22/11/2018): R$34
milhões em EBITDA;


Reestruturação do Negócio Deca/Hydra (inclui encerramento da operação
industrial de Produção de Chuveiros Elétricos em Tubarão/SC, comunicado
em 01/11/2018): R$56 milhões em EBITDA; e



Impairment de ativos intangíveis: R$224 milhões em EBITDA, decorrente da
revisão dos ativos em consequência das grandes transformações realizadas
nos negócios da Companhia em 2018.

Esses ajustes terão efeito caixa de aproximadamente R$30 milhões no 4º trimestre
de 2018, com impacto anual positivo estimado em R$40 milhões no EBITDA
recorrente da Companhia, a partir de 2019. Os eventos serão detalhados em notas
explicativas por ocasião da publicação dos demonstrativos financeiros no próximo
dia 13/02/2019.
Com a presente divulgação, a Duratex reafirma o seu compromisso de manter seus
acionistas e o mercado em geral sempre informados sobre as atividades envolvendo
a Companhia.
São Paulo (SP), 05 de fevereiro de 2019.
DURATEX S.A.
Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Non-recurring events on the 4th quarter results
DURATEX S.A. (“Duratex” or “Company”), in compliance with Article 157, paragraph
4th,of Federal Law 6.404/76, as amended, and with CVM Instruction 358/02, hereby
announces to its shareholders and the market in general that, after a detailed
analysis in its 2018 balance sheet, according to the internal corporate governance
procedures, the Management will submit to the Board of Directors a proposal of nonrecurring adjustments regarding the impairment of intangible assets and restructuring
plans that are being implemented in the Company.
In case of approval of the proposal in the Board of Directors Meeting which will be
held on February 13th, 2019, the negative impacts that are expected on Duratex’s 4 th
quarter 2018 income statement are approximately BRL 314 mn in EBITDA and BRL
296 mn in Net Income, summarized below:
 Restructuring Plan of the Wood Panels Business (including the mothballing of
MDF’s manufacturing operations in Botucatu/SP, noticed on November 22nd,
2018): BRL 34 mn in EBITDA;
 Restructuring of the Deca/Hydra Business (including the shutdown of
electronic showers’ manufacturing operations in Tubarão/SC, noticed on
November 1st, 2018): BRL 56 mn in EBITDA; and
 Impairment of intangible assets: BRL 224 mn in EBITDA, due to the assets
revision as a consequence of the material transformation implemented in the
Company’s business units in 2018.
The cash impact of these non-recurring events will be approximately BRL 30 mn,
recorded in the 4th quarter 2018, with an estimated annual saving of BRL 40 mn in
Company’s recurring EBITDA, which may initiate in 2019. The events will be detailed
in the notes to the financial statements, which will be released on February 13th, 2019.
Duratex reinforces its commitment to timely inform its shareholders and the market in
general about the events involving the Company.
São Paulo (SP), February 5th, 2019.
DURATEX S.A.
Carlos Henrique Pinto Haddad
Investor Relations Officer

