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COM MELHOR RESULTADO DOS ÚLTIMOS ANOS CLEALCO REDUZ PREJUÍZO
EM 537 MILHÕES NA SAFRA 2018/2019 E REPORTA EBIT DE R$ 216 MILHÕES

A Clealco divulga ao mercado, conforme balanço publicado na última semana,
informações referentes aos seus resultados da Safra 2018/2019, onde apresentou
incremento significativo em sua performance financeira e operacional em relação aos
últimos exercícios.
A Companhia, que ajuizou pedido de recuperação judicial em julho de 2018, teve, em
apenas dez meses, seu plano de recuperação aprovado por mais de 90% dos credores
e homologado judicialmente, refletindo sua credibilidade e confiança junto às partes
interessadas.
O EBITDA, já incluindo impacto de eventos não recorrentes referentes a créditos
tributários, totalizou R$ 461 milhões, com margem de 59,3%, resultado em 47.5 pontos
percentuais maior que no ciclo 17/18, enquanto que o EBIT registrado foi de R$ 216
milhões, revertendo em mais de R$ 537 milhões o prejuízo das operações em
continuidade da Safra anterior.
Em relação ao resultado líquido, houve redução de 83% no prejuízo em comparação ao
período 17/18. Em um cenário desconsiderando os fortes impactos com despesas de
variação cambial e impairment da unidade de Penápolis, da ordem de R$ 162 milhões, a
Companhia teria reportado lucro líquido de R$ 64 milhões.
“Na Safra 2018/2019, a Clealco alcançou sua melhor performance financeira e
operacional dos últimos anos, como resultado de uma série de ações empreendidas
desde a mudança de gestão da Companhia, racionalização de processos e redução de
custos e despesas. Houve significativo avanço no seu processo de recuperação judicial,
com a aprovação e homologação do plano, que propõe solução ampla para o
equacionamento do passivo”, declara Alberto Pedrosa, CEO da Companhia.
Pedrosa ressalta ainda que a Companhia prevê o cumprimento integral do plano
homologado e que, de forma prioritária, vem realizando um grande esforço na
renovação dos canaviais com o plantio de 11 mil hectares de cana em 2019 e meta
adicional de 12 a 15 mil hectares em 2020, além de fomento aos fornecedores
estratégicos.
Para o atual ciclo, a Companhia tem apresentado resultados positivos em eficiência
industrial e produtividade agrícola, tendo moído até o mês de julho mais de 2,3 milhões
de toneladas de cana-de-açúcar.
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