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FATO RELEVANTE

ASSINATURA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA “CECRISA”
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 22 de maio de 2019, assinou Contrato de Compra e Venda de Ações e
Quotas Sociais com Cláusulas Suspensivas para aquisição de 100% da empresa
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A. (“CECRISA”) através da sua
controlada CEUSA.
Fundada na década de 1970, a CECRISA, uma das maiores empresas de revestimentos
cerâmicos do Brasil com posicionamento no segmento premium, produz e comercializa
produtos com as marcas CECRISA e PORTINARI. Com capacidade de produção de 20
milhões m²/ano, possui três unidades fabris no Brasil, sendo duas em Criciúma (SC) e
uma em Santa Luzia (MG), e cerca de 1.700 colaboradores. No exercício fiscal de 2018,
registrou receita líquida de R$ 652 milhões e EBITDA ajustado de R$ 112 milhões.
O valor, sujeito à variação do capital de giro e da dívida líquida, é de até R$ 539 milhões
em 22 de maio de 2019, e será composto por: (i) pagamento de R$ 264 milhões em
dinheiro; e (ii) possível preço adicional de até R$ 275 milhões na hipótese de verificação
futura de determinadas condições suspensivas. O valor da dívida líquida da CECRISA
era de R$ 442 milhões em 30 de abril de 2019. Com a transação, a Companhia espera
capturar gradualmente sinergias operacionais e administrativas acima de R$ 250
milhões.
A aquisição da CECRISA está alinhada ao propósito da Duratex em oferecer “Soluções
para melhor viver”. Ela representa um importante passo na continuidade da estratégia
de ampliação do portfólio da companhia, que reúne atualmente as marcas Durafloor
(pisos laminados e LVT), Deca (louças e metais sanitários), Hydra (produtos para
aquecimento de água e válvulas), Duratex (painéis de madeira e revestimentos de
paredes e forros) e Ceusa (revestimentos cerâmicos), além da incorporação de mais
uma marca forte, reconhecida no mercado como sinônimo de qualidade e design, a
PORTINARI.
A conclusão dessa operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes,
entre elas a aprovação da aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– 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 CECRISA.

Com essa operação a DURATEX reforça seu compromisso com a geração de valor para
seus acionistas e demais stakeholders avançando em sua estratégia de oferecer
soluções pautadas em qualidade e inovação.
São Paulo (SP), 22 de maio de 2019.
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