15 de março de 2019
132/2019-SAE
Duratex S.A.
At. Sr. Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 15/03/2019, sob o título “Deca projeta
crescimento de dois dígitos neste ano”, consta, entre outras informações, que a Deca projeta
crescimento de dois dígitos em receita e Ebitda, além da melhora das margens operacionais em
2019.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 18/03/2019, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.

Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

c.c.:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

CNPJ 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

São Paulo (SP), 18 de março de 2019.
IDC-03/2019
À
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
At. Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
São Paulo (SP)
Ref.: Esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa jornal “Valor Econômico”, edição de
15/03/2019
Prezados Senhores,
Referimo-nos ao seu Ofício nº 132/2019-SAE, de 15/03/2019, pelo qual V.Sas. solicitam a
confirmação sobre notícia veiculada pelo jornal “Valor Econômico”, em 15/03/2019, sob o título
“Deca projeta crescimento de dois dígitos neste ano”.
Em resposta, a Duratex S.A. (“Duratex” ou “Companhia”) esclarece que os itens objeto do
questionamento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão foram informados pela Companhia, por meio
do Sistema Empresas.NET, conforme pontuado abaixo:
1) A expectativa de resultados mencionada na matéria é resultado do trabalho denominado
“Agenda estratégica de crescimento” da Deca, divulgado pela Companhia na
apresentação de suporte da teleconferência de resultados do 3º trimestre de 2018,
enviada pelo Sistema Empresas.Net no dia 05.11.2018 às 7h58m. Consta na página 08
quais são os pilares dessa estratégia que suportarão o crescimento de receita, Ebitda e
melhora das margens operacionais da divisão. A página citada está anexada ao final
desse comunicado.
2) No Fact Sheet do 4º trimestre de 2018, enviado pelo Sistema Empresas.Net no dia
13.02.2019 às 19h42m, a Companhia também menciona na página 15 do documento:
“...notamos no segundo semestre do ano uma reversão desse cenário e um início
de recuperação dos resultados, que deve ocorrer de maneira gradual.”
Dessa forma, no 4º trimestre de 2018 a Duratex já vinha verificando melhorias advindas
da “Agenda estratégica de crescimento” divulgada no 3º trimestre de 2018 e, para 2019
já assinalava a expectativa de melhoria dos resultados, que também foi divulgado pela
Companhia na apresentação de suporte da teleconferência de resultados do 4º trimestre
de 2018, enviada pelo Sistema Empresas.Net no dia 13.02.2019 às 19h42m, na qual
consta na página 12 comentários como:
“Iniciativas internas compensando parcialmente a queda no resultado: aumentos
de preços e de gestão de custo fixos e produtividade.”
“Evolução de resultados no ano mostra que estamos no caminho correto: Exit rate
do 4º trimestre de 2018.”
A página citada está anexada ao final desse comunicado.

A Duratex reafirma seu compromisso de transparência e ratifica que cumpre e continuará a
cumprir fielmente suas obrigações de divulgar informações a seus acionistas, investidores e ao
mercado em geral de acordo com a legislação vigente e sua política de divulgação.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
DURATEX S.A.
Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor de Relações com Investidores

c.c.:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

