ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
CNPJ/MF Nº 07.401.436/0002-12
COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
Eldorado Brasil Celulose S.A. ("Companhia" ou “Eldorado”) comunica a seus
acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358/02, que,
embora estejam avançados os trabalhos junto aos auditores independentes
para elaboração e divulgação de suas demonstrações financeiras auditadas
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (“DFs 2016”) tais
trabalhos ainda não foram finalizados.
A Companhia esclarece que os mandados de busca e apreensão cumpridos na
sede da Companhia em 1º de julho e em 05 de setembro de 2016, objeto de
Fatos Relevantes específicos, resultaram na necessidade de realização de
análises detalhadas e aprofundadas de todas as suas contas, processos e
procedimentos internos, que conduziu a um atraso na conclusão dos trabalhos
de auditoria das DFs 2016, impossibilitando a Companhia de publicar as DFs
2016 no prazo estabelecido na Instrução CVM 480/09.
Ainda assim, com o objetivo de manter acionistas e o mercado informados, a
Companhia decidiu antecipar algumas informações relevantes relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, ainda não revisadas pela auditoria
independente, a seguir apresentadas:
O volume de produção de celulose foi de 1.638 mil toneladas em 2016,
resultado 3% acima do registrado em 2015 e 9% superior à capacidade nominal
da unidade industrial da Eldorado, de 1,5 milhão de toneladas de celulose por
ano.
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A Companhia registrou um volume de vendas de 1.665 mil toneladas de
celulose em 2016, resultado superior à produção do ano e recorde para a
Companhia, sendo 7% maior que o apresentado em 2015.
No ano de 2016, o setor de celulose viveu um cenário desafiador com forte
redução de preços no mercado mundial, impactado essencialmente pela
entrada de novas capacidades e a expectativa de operação de novas unidades
que aumentariam a oferta de celulose no mercado global. Esse efeito foi
compensado pela estratégia comercial bem sucedida da Companhia, baseada
em uma relação direta com clientes, portfolio diversificado e foco em parceiros
com alto potencial de crescimento, principalmente nos segmentos de tissue e
papéis especiais, que permitiu compensar parte das oscilações mercadológicas
ao longo do ano.
A Companhia apresenta o menor patamar de custo caixa de produção do setor,
com resultado em 2016 de R$/ton 619,21.
A Eldorado encerrou o ano com endividamento líquido de R$ 7.898 milhões e
posição de caixa e disponibilidades totalizando R$ 1,2 bilhão. No final do ano, a
Eldorado apresentou uma proporção de endividamento de longo prazo de 70%
sobre a dívida total, tendo 67% do total da dívida com vencimento superior a 24
meses.
O endividamento de curto prazo (CP) engloba: i) dívidas provenientes do projeto
de construção da linha de produção atual, que terão uma amortização no valor
de R$ 782 milhões nos próximos 12 meses e ii) linhas de crédito rotativas, no
valor de R$ 1,582 bilhões, que representam fontes de financiamento de trade
finance, capital de giro e operações estruturadas em que a companhia possui
opções de refinanciamento ou rolagem de acordo com seu programa de liability
management. O caixa de R$ 1,2 bilhão no final do período assegura à
Companhia uma sólida posição frente aos vencimentos de dívidas do projeto,
enquanto a possibilidade de refinanciamento das linhas de trade finance
aumenta a segurança da liquidez da empresa.
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Informações Relevantes Eldorado 2016
Indicadores
Indicadores

Unidade

4T16

3T16

4T15

2016

2015

Produção Celulose
Vendas Celulose

Mil ton
Mil ton

415
438

432
409

409
407

1.638
1.665

1.597
1.562

Receita Líquida

R$ milhões

703

652

820

2.908

3.237

Custo Caixa
Custo Caixa

R$/ton

594
180

585
180

567
148

619
178

676
208

US$/ton

A Companhia registra que, embora acredite que os dados financeiros e
operacionais acima estejam corretos dado o avançado estágio do seu processo
de auditoria, esses dados poderão ser alterados na medida em que se conclua a
auditoria das suas demonstrações financeiras.
Por fim, a Companhia informa que envidará seus esforços para reunir 100% dos
seus acionistas em assembleia geral de modo a aprovar as DFs 2016 até 30 de
abril de 2017.
São Paulo, 30 de março de 2017.
ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
José Carlos Grubisich Filho
Diretor de Relações com Investidores
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