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São Paulo, 03 de Dezembro de 2009

À BM&FBOVESPA S.A.

At.: Sr. Nelson Barroso Ortega

Gerência de Acompanhamento de Empresas

Ref.: GAE/CAEM 2.565-09 de 02/12/09

Prezado Senhor,
Em atenção ao seu Ofício em referência sobre as notícias veiculadas na imprensa em
02/12/09, informo:
•

“Com a perspectiva de maior volume de vendas e produção, a meta dessa
empresa para 2010 é reduzir a duas vezes a alavancagem medida pela relação
dívida líquida/Lajida (Valor Econômico)”;

O Diretor Geral sr. Reinoldo Poernbacher, comentou nessa entrevista coletiva que

a Klabin pretende retomar seus investimentos, que inclui a construção de uma
fábrica de celulose no estado do Paraná e também analisa alternativas de

investimentos em novas linhas de produção de papel. Para isso, no entanto a
companhia traçou como meta reduzir sua atual alavancagem antes de iniciar
novos investimentos de grande porte. “Temos que trabalhar em 2010 e 2011

para reduzir a alavancagem” sintetizou o diretor geral da Companhia. Para o
executivo um número considerado “bom” da relação entre dívida líquida e EBITDA

é próximo a duas vezes. Ao final do terceiro trimestre de 2009, a relação estava
em 3,6 vezes. (Agência Estado).
•

“A empresa vai fechar o ano com 1,6 milhão de toneladas fabricadas, entre
papéis, cartões, papéis ondulados e sacos de papéis, com vendas líquidas que
podem chegar a R$ 3 bilhões (Jornal do Commércio)”;

O Diretor Geral sr. Reinoldo Poernbacher quando informou a produção de

cartões, papéis para embalagem, caixas de papelão ondulado e sacos industriais
da Klabin, referiu-se a capacidade que será realizada no ano de 2009, da ordem
de 1,6 milhão de toneladas.

Até setembro de 2009, a receita líquida da companhia atingiu R$ 2.155 milhões,

sendo R$ 750 milhões no terceiro trimestre. Deste modo, repetindo o realizado

no terceiro trimestre no quarto trimestre, a direção da empresa estima que a
receita líquida do ano de 2009 atinja o valor de R$ 3,0 bilhões.
•

“Para atender à demanda a Klabin deve abrir mão de seu estoque de 60 mil
toneladas e contar com o aumento de produção de algumas unidades (Jornal do
Commércio)’

O Diretor Geral sr. Reinoldo Poernbacher comentou com os jornalistas que no

período mais agudo da crise que abalou as economias nacional e internacional, a
companhia optou por operar suas fábricas de papéis e cartões à plena
capacidade. Como conseqüência, o estoque de cartões no final de 2009 deverá
atingir 60 mil toneladas.

Para 2010, com a retomada das demandas nacional e internacional, o que já se
iniciou a partir do terceiro trimestre de 2009, a companhia estima que as vendas
de papel cartão deverão superar sua capacidade de produção. Assim, este
estoque deverá ser utilizado para atender a demanda excedente.

As estimativas acima citadas foram passadas aos jornalistas durante o almoço de fim de
ano, realizado em 01/12/09, sem a intenção de influenciar o desempenho das ações da
empresa na BM&FBovespa.

Atenciosamente
Antonio Sergio Alfano

Diretor Financeiro e de

Relações com Investidores

