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FATO RELEVANTE
Liquidação da Segunda Emissão de Debêntures
DURATEX S.A. (“Duratex” ou “Companhia”), em complemento ao Fato Relevante de
6 de maio de 2019 e em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da
Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, concluiu com sucesso a liquidação da Segunda Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em
Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, no valor de
R$1.200.000.000,00 (“Debêntures” e “Oferta Restrita”, respectivamente), cuja
distribuição junto aos investidores foi realizada pela Companhia em conjunto com o
Banco Itaú BBA S.A., instituição intermediária líder da Oferta Restrita. As
Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 108,00% da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia,
“over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (https://www.b3.com.br).
A Oferta Restrita foi aprovada com base nas deliberações tomadas em reunião do
Conselho de Administração, realizada em 6 de maio de 2019.
Duratex comunica, também, que decidiu utilizar parcela dos recursos captados com
as Debêntures para efetuar, nesta data, o resgate antecipado facultativo da
totalidade das Notas Promissórias Comerciais da Primeira Emissão da Companhia,
com saldo devedor de R$554.222.045,00.
São Paulo (SP), 17 de maio de 2019.

Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Settlement of the Second Issue of Debentures
DURATEX S.A. (“Duratex” or “Company”), in addition to the material fact of May 6,
2019 and in compliance with Article 157, paragraph 4, of Law 6.404/76 and with CVM
Instruction 358/02, hereby announces to its shareholders and the market in general
that successfully completed the settlement of its Second Issuance of Simple, NonConvertible and Unsecured Debentures, in a Single Series, for Public Distribution
with Restricted Efforts, in the amount of R$1,200,000,000.00 ("Debentures" and
"Restricted Offer", respectively), whose distribution to the investors were carried out
by the Company together with Banco Itaú BBA SA, the leading intermediary of the
Restricted Offer. The Debentures will be entitled to a remuneration equivalent to
108.00% of the cumulative variation of the average daily rates of DI-Interbank
Deposits of one day, "over extra-group", expressed as a percentage per year, based
on 252 business days, calculated and disclosed daily by B3 (https://www.b3.com.br).
The Restricted Offer was approved based on the resolutions taken at a meeting of
the Board of Directors held on May 6, 2019.
Duratex also decided to use a portion of the funds raised with the Debentures, on this
date, for the optional early redemption of all Commercial Promissory Notes of the
First Issuance of the Company, with a debit balance of R$554,222,045.00.
São Paulo (SP), May 17, 2019.

Carlos Henrique Pinto Haddad
Investor Relations Officer

