Fato Relevante

São Martinho divulga guidance de produção da safra 2019/2020

São Paulo, 24 de junho de 2019 – São Martinho S.A. (“São Martinho” ou “Companhia”; B3:
SMTO3), um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil, em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM nº 358/02 e às melhores práticas de governança corporativa,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o guidance operacional para a safra
2019/2020, conforme tabela abaixo:

Guidance
19/20

18/19

Var.
(%)

22.000

20.450

8%

139,0

142,2

-2%

DADOS OPERACIONAIS
Cana Processada (mil tons)
ATR Médio (kgs/ton)

Máx
Açúcar

Máx
Etanol

1.415

1.055

992

Etanol (mil m³)

915

1.145

1.097

Cogeração (mil MWh)

905

910

829

Cenários de Mix Produção
Açúcar (mil ton)

O volume de moagem de cana previsto para a safra 19/20 está estimado em
aproximadamente 22,0 milhões de toneladas, aumento de 8% em relação à safra anterior,
resultado de melhores condições climáticas e projetos voltados ao aumento da
produtividade.
O mix de produção previsto é de cerca de 1,4 milhão de toneladas de açúcar e 915 mil m 3
de etanol, considerando o cenário de mix max açucareiro e 1,1 milhão de toneladas de
açúcar e 1,1 milhão de m3 de etanol, considerando mix max alcooleiro.

Importante mencionar que as considerações futuras não são garantias de desempenho,
envolvem riscos, incertezas e premissas, e portanto dependem de circunstâncias que
podem ou não ocorrer. O público deve compreender que condições da indústria e outros
fatores operacionais e climáticos podem afetar os resultados futuros da empresa e podem
conduzir

a

resultados

que

diferem,

materialmente,

daqueles

considerações futuras.
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em

tais

Material Fact

São Martinho announces its production guidance for 2019/2020 crop year

São Paulo, June 24, 2019 – São Martinho S.A. (“São Martinho” or “Company”; B3: SMTO3),
one of Brazil’s largest sugar and ethanol producers, in compliance with CVM Instruction
358/02 and in accordance with the best practice of corporate governance, announces to
its shareholders and the general market its operational guidance for the 2019/2020 crop
year, as per the following table:

19/20
Guidance

18/19

Chg. (%)

22,000

20,450

8%

139.0

142.2

-2%

OPERATIONAL DATA
Crushing ('000 tons)
Average TRS (Kg/Ton)

Max
Sugar

Max
Ethanol

Sugar ('000 tons)

1,415

1,055

992

Ethanol ('000 m³)

915

1,145

1,097

Cogeneration ('000 MWh)

905

910

829

Production Mix Scenarios

The guidance for sugarcane crushing volume in the 19/20 crop year is approximately 22.0
million tons, which would represent an increase of 8% from the previous crop year,
explained by better climatic conditions and projects seeking productivity increasing.
The estimated production mix is around 1.4 million tons of sugar and 915 thousand m3 of
ethanol, considering the scenario of maximum production of sugar and 1.1 million tons of
sugar and 1.1 million m3 of ethanol, considering maximum production of ethanol.

Note that forward-looking statements are not guarantees of future performance, since they
involve risks, uncertainties and assumptions and therefore depend on circumstances that
may or may not occur. Readers are cautioned that industry conditions and other
operational and weather conditions could affect the Company's future results, leading
them to differ materially from those expressed in such forward-looking statements.
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