CENIBRA divulga Relatório de
Sustentabilidade e Demonstrações
Financeiras de 2018

Já se encontram disponíveis para análise do público as versões digitais do Relatório de
Sustentabilidade e das Demonstrações Financeiras da CENIBRA e de suas controladas. Os
documentos trazem dados relativos ao ano de 2018, com informações detalhadas sobre as
estratégias corporativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e a evolução financeira e
patrimonial da Companhia.

Na história da CENIBRA, 2018 fica marcado como um ano de resultados significativamente positivos
e de conquistas importantes. Mesmo tendo sido um ano desafiador para o Brasil, a Empresa
mostrou-se preparada e fortalecida para os desafios enfrentados, a despeito do cenário político e
econômico do país.

Em 2018, a CENIBRA concentrou esforços na melhora da competitividade do negócio, com a
implantação de processos produtivos mais eficientes, melhorias no controle dos custos e forte
disciplina financeira.

Destacaram-se o Lucro Operacional de R$1.321 milhões, melhor resultado histórico da CENIBRA, e
o aumento do EBITDA ajustado (geração de caixa), de R$905 milhões, em 2017, para R$1.614
milhões, em 2018, com a margem EBITDA subindo de 41% para 53%. Além disso, foram finalizados
investimentos expressivos para o negócio, como os projetos de modernização do sistema de picagem
de madeira e de uma das linhas de branqueamento de celulose.

Outro indicador que merece destaque é a realização da Pesquisa de Clima e Engajamento, que
contou com a participação de todos os empregados. Com um Índice de Favorabilidade de 89%,
melhor resultado em relação ao mercado, a CENIBRA consolida a sua estratégia de construir um
ambiente melhor e mais seguro para todos.

A CENIBRA também adotou medidas para fortalecer seus princípios de ética, integridade e combate
à corrupção, por meio da continuidade dos treinamentos de Compliance, o que gera uma perspectiva
otimista, ao mesmo tempo sóbria, para o futuro. “Por mais desafiador que seja falar de planejamento
de anos futuros, entendemos que as mudanças necessárias se processarão gradualmente e que é

preciso olhar para a realidade com novas lentes, sendo pragmáticos desde o princípio de qualquer
ação”, diz o relatório.

Os documentos estão disponíveis nos seguintes endereços: https://www.cenibra.com.br/relatorio-d-sustentabilidade/ e https://www.cenibra.com.br/demonstracoes-contabeis/.

ATUAÇÃO

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no Leste de Minas Gerais, a Celulose NipoBrasileira S.A. (CENIBRA) é uma Empresa de capital fechado controlada pela Japan Brazil Paper and
Pulp Resources Development Co., Ltd. (JBP). Os acionistas principais da JBP são Oji Holdings
Corporation e Itochu Corporation.

A CENIBRA opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas
de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1,2
milhão de toneladas por ano; três regionais de manejo florestal no estado de Minas Gerais
(Guanhães, Nova Era e Rio Doce); um terminal portuário especializado, em Barra do Riacho (ES),
com participação acionária de 49%; e um escritório corporativo e comercial em Belo Horizonte
(MG).

A CENIBRA tem 98% de sua produção direcionada ao mercado externo, atendendo a Ásia, a
Europa e a América do Norte.
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