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FATO RELEVANTE
ASSINATURA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA “CEUSA”
DURATEX S.A. (“DURATEX” ou “Companhia”), maior empresa produtora de painéis
de madeira industrializada, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul e líder no
mercado brasileiro de pisos laminados, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, em 28 de agosto de 2017, assinou Contrato de Compra e Venda de
Ações e Quotas Sociais com Cláusulas Suspensivas para aquisição das empresas
CERÂMICA URUSSANGA S.A. e MASSIMA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.
(juntas, “CEUSA”).
Com 64 anos de história, a CEUSA é uma produtora nacional especializada em
revestimentos cerâmicos, localizada na cidade de Urussanga (SC), com capacidade de
produção de 480 mil m²/mês e possui 330 colaboradores. Seu modelo de negócio é
baseado em inovação e alta qualidade em revestimentos cerâmicos. No exercício
fiscal de 2016, registrou receita líquida de R$ 162,4 milhões e EBITDA ajustado de R$
31,5 milhões.
O investimento total será de R$ 280 milhões para aquisição de 100% da CEUSA, sem
alterações relevantes na atual estrutura de capital da DURATEX. Não se espera que
esta operação impacte significativamente o resultado da Companhia no exercício de
2017.
A conclusão dessa operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes,
entre elas a aprovação da aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa da
Concorrência – CADE.
Caso verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 256 da Lei 6.404/76, será
convocada Assembleia Geral dos Acionistas da DURATEX para ratificação da
aquisição da CEUSA.
A aquisição da CEUSA está em linha com o propósito da DURATEX de oferecer
soluções para melhor viver. Com essa operação, a Companhia aproveitará o
posicionamento de suas marcas Duratex, Durafloor, Deca e Hydra para ingressar no
segmento de revestimentos cerâmicos, ampliando seu portfólio de soluções e
reforçando seu compromisso com a geração de valor para seus acionistas e demais
stakeholders.
São Paulo (SP), 28 de agosto de 2017.
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