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The Navigator Company

Em 5 de Fevereiro de 2016 o Grupo Portucel Soporcel alterou a sua marca corporativa para The
Navigator Company. Inspirada da sua principal marca de papel, esta nova identidade representa
a união de empresas com uma história de mais de 60 anos e pretende transmitir uma imagem
moderna e consistente com a reputação daquele que é um dos maiores grupos empresariais
nacionais, com uma forte expressão internacional.

As contas do 1ºTrimestre de 2016 são as primeiras a serem reportadas sob a nova identidade.

Destaques do 1ºTrimestre 2016 (vs. 1ºT2015)

• Sólido desempenho trimestral com um volume de negócios de € 384,6 milhões
• EBITDA cresce 14,9% para € 93,5 milhões, e melhora margem EBITDA/Vendas para
24,3%
• Desempenho muito positivo do negócio de papel, tendo o Grupo registado o maior volume
de sempre de vendas de papel num primeiro trimestre
• Redução da tarifa de venda de energia à rede afecta negativamente valor de vendas do
negócio de energia
• Desenvolvimento do plano de investimento em linha com o esperado
• Custos financeiros apresentam melhoria significativa de € 6 milhões
• Dívida líquida evolui em linha com o esperado e rácio de endividamento Net Debt / Ebitda
mantem-se em níveis prudentes
• Revisão em alta do rating da Navigator pela Moody´s para Ba2
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Síntese dos Principais Indicadores – IFRS (não auditado)

1º T

1º T

Variação

4º T

Variação

Milhões de euros

2016

2015

%

2015

%

Vendas Totais

384,6

388,8

-1,1%

423,7

-9,2%

EBITDA (1)
Resultados Operacionais
(EBIT)

93,5

81,4

14,9%

96,0

-2,6%

56,4

54,2

4,1%

75,1

-24,9%

Resultados Financeiros

- 2,7

- 8,7

-68,7%

- 5,4

-49,3%

Resultado Líquido

44,7

41,8

7,0%

54,5

-17,9%

Cash Flow Exploração

81,8

69,0

18,6%

75,3

8,6%

18,0

51,7

-33,7

62,6

-44,5

49,0

12,8

36,2

35,4

13,6

636,4

282,2

354,2

654,5

-18,0

24,3%

20,9%

3,4 pp

22,7%

1,7 pp

ROS

11,6%

10,7%

0,9 pp

12,9%

-1,2 pp

ROE

14,5%

11,4%

3,1 pp

17,5%

-3,0 pp

ROCE

12,0%

12,4%

-0,4 pp

16,1%

-4,1 pp

Autonomia Financeira

51,2%

53,2%

-2,0 pp

52,9%

-1,7 pp

1,6

0,9

Cash Flow Livre

(2)

Investimentos
Dívida Líquida
Remunerada (3)
EBITDA / Vendas

Dívida Líquida / EBITDA
(1)
(2)
(3)
(4)

(4)

1,7

Resultados operacionais + amortizações + provisões
Var. Dívida líquida + dividendos + compra de acções próprias
Dívida bruta remunerada – disponibilidades
EBITDA correspondente aos últimos 12 meses
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1. ANÁLISE DE RESULTADOS

1ºTrimestre de 2016 vs. 1ºTrimestre de 2015

The Navigator Company registou um sólido desempenho durante o primeiro trimestre de 2016,
atingindo um volume de negócios de € 384,6 milhões. Apesar do desempenho positivo do
negócio de papel, pasta e tissue, o volume de negócios do Grupo foi afectado negativamente
pela redução do valor de vendas na área de energia, resultante da revisão da tarifa de venda à
rede na central de cogeração da Figueira da Foz.

No negócio do papel, o mercado europeu de papel não revestido de impressão e escrita (UWF)
registou, durante o primeiro trimestre de 2016, uma significativa redução na capacidade
existente, de cerca de 7%, que permitiu uma evolução positiva nas taxas de utilização de
capacidade. Paralelamente, verificou-se um decréscimo das exportações e um incremento nas
importações para o mercado europeu, estimando-se que o consumo aparente tenha registado
uma redução de cerca de 3%. Neste enquadramento, o Grupo registou um nível de vendas de
378 mil toneladas, o valor mais elevado registado num primeiro trimestre, apresentando um
crescimento de 4,6% face ao volume registado no primeiro trimestre de 2015. O preço de
referência do índice Pix A4-B copy registou uma melhoria de 2,8%, tendo o preço do Grupo no
mercado europeu evoluído em linha com o índice. O valor das vendas de papel situou-se assim
em € 297 milhões, apresentando um crescimento de 4,9%.

No negócio de pasta branqueada de eucalipto (BEKP), a Navigator Company apresentou um
bom desempenho no primeiro trimestre de 2016, sustentado pelo volume de vendas (+13%),
assim como pelo preço médio de venda (+2%) quando comparado com o 1ºtrimestre de 2015.
O aumento do volume das vendas resulta essencialmente da maior disponibilidade de pasta
proveniente do incremento de capacidade de produção da fábrica de Cacia realizado em 2015. O
nível de preços da pasta situou-se acima do registado no primeiro trimestre de 2015 apesar da
tendência global de queda iniciada no final de 2015. Desde o início de 2016, o índice de
referência PIX BHKP caiu cerca de 10% em USD e cerca de 13% em Euros, com uma correcção
de preços no mercado asiático ainda mais expressiva. Deste modo, o valor de vendas de pasta
no trimestre apresentou um crescimento de 15%, totalizando € 35 milhões.
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Na área da energia foram concluídas, durante o primeiro trimestre de 2016, as operações de
manutenção e as grandes reparações dos turbogeradores das fábricas de pasta de Cacia e
Setúbal. Foi também realizada uma manutenção programada da cogeração a gás natural do
complexo industrial de Setúbal. A partir de Fevereiro a cogeração a gás natural do complexo da
Figueira da Foz passou a operar em regime de autoconsumo, reduzindo o volume de vendas de
energia para a rede e, simultaneamente, reduzindo a compra de energia eléctrica.

A evolução em baixa da cotação de brent nos últimos meses influenciou o preço de venda de
energia eléctrica da cogeração a gás de Setúbal e reduziu os preços de compra de gás natural
para as várias utilizações.

Assim, a produção bruta total de energia eléctrica no primeiro trimestre de 2016 registou uma
redução de 14,4% face a igual período de 2015. O volume de vendas em quantidade de energia
(MWh) registou uma redução de 25%, em parte devido à alteração para autoconsumo da
cogeração a gás da Figueira da Foz. A duas centrais de biomassa exclusivamente dedicadas à
venda de energia elétrica para a rede registaram um aumento de produção bruta de 3,3%.

Na área do tissue, o negócio evoluiu em linha com o esperado, com o volume das vendas de
produtos e mercadorias da fábrica de Vila Velha de Rodão a registar um crescimento de cerca de
22% no primeiro trimestre de 2016 (em toneladas vendidas), possibilitado pelo aumento de
capacidade de produção e de acabamento verificado ao longo de 2015. O aumento das
quantidades vendidas, conjugado com uma ligeira descida no preço médio de venda, traduziu-se
num valor das vendas de tissue de € 15,9 milhões.

Do lado dos custos, importa destacar a redução do consumo específico da madeira que
possibilitou uma redução nos custos de produção. A evolução do mix de abastecimento de
madeira, com uma maior percentagem proveniente do mercado nacional e de madeira própria,
possibilitou uma melhoria no custo global desta matéria prima.

Os custos de logística do papel e da pasta evoluíram também positivamente por efeito da
descida do preço de petróleo e por processos de melhoria e eficiência na logística de exportação
do Grupo.
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Neste cenário, o EBITDA consolidado evoluiu muito favoravelmente para € 93,5 milhões, o que
representa um aumento de cerca de 15% face ao primeiro trimestre de 2015 e traduz uma
melhoria de margem de 3,4 pp, para 24,3%.

Importa referir o impacto negativo de cerca de € 2,7 milhões no EBITDA da aplicação da taxa
anti-dumping nos Estados Unidos neste trimestre.

O cash flow de exploração atingiu €81,8 milhões, mais 18,6 % que no período homólogo.
Apesar do bom desempenho operacional, registou-se uma geração limitada de cash flow livre (€
18 milhões vs. € 51,7 milhões) em resultado do maior nível de investimentos e do aumento dos
valores investidos em fundo maneio, sobretudo ao nível dos inventários, uma tendência normal
após o esforço de vendas no final do ano. Os resultados operacionais apresentam também uma
evolução positiva de 4,1%, totalizando 56,4 milhões.

O montante de amortizações no trimestre situou-se em € 36 milhões, um aumento de € 2,9
milhões em relação ao trimestre homólogo, resultante dos novos investimentos.

Os resultados financeiros no período apresentam uma clara melhoria, situando-se em

€ 2,7

milhões negativos vs € 8,7 milhões negativos no primeiro trimestre de 2015. Esta melhoria
resulta fundamentalmente da redução dos custos de financiamento associada à reestruturação
da dívida efectuada pelo Grupo no segundo semestre de 2015. Em Setembro a Navigator
procedeu ao reembolso antecipado de € 200 milhões no empréstimo obrigacionista Portucel
Senior Notes 5.375%, com vencimento em 2020, e à contratação de um novo empréstimo
obrigacionista de igual montante e com maturidade mais alargada, com um spread de 1,9%; o
Grupo procedeu também à renegociação e à extensão de maturidade um financiamento de
papel comercial de € 125 milhões em condições de mercado mais favoráveis. Deste modo, não
obstante a redução de proveitos nas aplicações financeiras resultantes do menor nível de
liquidez, o custo líquido das operações de financiamento diminuiu cerca de € 3,1 milhões no
trimestre. Também os resultados cambiais evoluíram positivamente, com uma variação de € 2,8
milhões face ao período homólogo.

Assim, o resultado líquido consolidado do período foi de € 44,7 milhões, evoluindo
favoravelmente face a igual período de 2015 (+7,0%).
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1º Trimestre de 2016 vs. 4º Trimestre de 2015

A evolução do primeiro trimestre quando comparada com a do 4º trimestre do ano anterior
evidencia a sazonalidade existente no negócio no final e no princípio de cada ano. Deste modo,
o volume de negócios no primeiro trimestre de 2016 apresenta uma redução de 9,2% quando
comparado com o valor registado no trimestre anterior, em resultado do menor volume de
vendas de pasta e papel, assim como da redução verificada ao nível do preço da pasta.

Apesar de ter registado o maior volume de vendas de papel num primeiro trimestre, o volume
de vendas de papel foi cerca de 11% inferior ao do 4º trimestre de 2015. Em termos de preço, a
evolução foi positiva, tendo o preço médio do Grupo aumentado cerca de 1,9%. Esta evolução
reflecte o último aumento de preços, implementado já em 2016.

No que respeita a pasta BEKP, as vendas situaram-se 4,5% abaixo do volume vendido no 4º
trimestre, tendo o preço médio do Grupo evoluído negativamente, em linha com a tendência de
queda verificada no mercado.

Na energia, e tal como já referido, a aplicação da nova tarifa de venda de energia à rede na
central de cogeração a gás natural da Figueira da Foz implicou a passagem desta instalação
para um regime de autoconsumo, o que se traduziu em menores volume de vendas à rede e a
uma redução do preço médio de venda global no Grupo.

Neste enquadramento, o EBITDA do trimestre totaliza € 93,5 milhões e compara com € 96,0
milhões do quarto trimestre, tendo, no entanto, a margem EBITDA / Vendas melhorado para
24,3% versus 22,7%.
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2. ANÁLISE DE MERCADO

2.1 Papel UWF

No final de 2015 duas unidades de importante dimensão no mercado Europeu terminaram a
operação no mercado de UWF. Este facto determinou que a indústria operasse a uma elevada
taxa de ocupação, em simultâneo com uma forte redução das exportações Europeias, num
movimento de optimização do mix de vendas dos produtores Europeus. Outra consequência da
redução de capacidade foi um incremento das importações, nomeadamente da Ásia. Apesar das
dificuldades existentes na determinação fidedigna da evolução do consumo, estima-se que o
consumo aparente na Europa tenha regredido cerca de 3%, claramente abaixo da quebra
homóloga do número de dias úteis na Europa.

Neste contexto, os preços de mercado continuaram, no primeiro trimestre, a trajectória
ascendente iniciada em 2015 na Europa tendo a Navigator Company aumentado os seus preços
de lista na Europa no período.

Nos EUA, até Fevereiro, verificou-se um aumento de 1,2% no consumo aparente de papéis
UWF, com redução muito significativa das importações na ordem de 16%, em resultado das
medidas

de

anti-dumping

impostas

a

produtores

chineses,

australianos,

brasileiros

e

portugueses. Não obstante, a taxa de utilização da capacidade produtiva foi de 92%, em linha
com o registado no ano anterior.

Neste contexto, o Grupo atingiu no primeiro trimestre de 2016 o valor máximo de volume
vendido de papel, cerca de mais 5% que em 2015, um crescimento suportado pelo continuado
alargamento geográfico, com acrescida penetração na América Latina, Médio Oriente e África.
As vendas na Europa tiveram um crescimento de 3% face a 2015, alicerçado nas marcas de
fábrica do Grupo e nos produtos premium com elevado reconhecimento de qualidade nos
mercados Europeus.

Deste modo, o Grupo continuou a operar, como habitualmente, a 100% da capacidade
instalada, com um nível de encomendas confortável. No período, merece particular destaque a
performance da marca Soporset, com relevante crescimento no mercado gráfico Europeu.
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2.2 Pasta BEKP

O início de 2016 testemunhou a continuação da forte desaceleração das compras de BEKP pelos
compradores Chineses, com forte impacto no equilíbrio do mercado mundial, com a taxa de
utilização de capacidade global de BEKP a descer de 91% em 2015 para 85% no primeiro
trimestre de 2016. Deste modo, o preço de referência da indústria, que começou o ano num
elevado patamar, iniciou no período uma trajectória descendente, tendo perdido cerca de 10%
em USD e 13% em EUR desde início do ano.

Em contra-ciclo, as vendas do Grupo situaram-se nas 65 mil tons, 9% acima do período
homólogo do ano passado, com novo reforço da sua posição nos segmentos de papéis
decorativos e especiais, forte vocação das pastas de mercado do Grupo.

2.3 Tissue

A procura de Tissue na Europa Ocidental começou o ano em terreno positivo, crescendo face ao
período homólogo na ordem dos 5%, em linha com o sucedido em 2015 onde o crescimento da
procura foi de 4%. Do lado da produção, esta apresenta taxas de crescimento de 4% e 3%
respectivamente.

No negócio do tissue, o Grupo apresentou um crescimento de 17% comparativamente ao
primeiro trimestre de 2015. O mercado Português atingiu cerca de € 10 milhões em vendas,
representado 66% do volume total. Espanha com um valor aproximado de € 5 milhões
representa praticamente o remanescente das vendas.

Não obstante da performance francamente positiva, o incremento de capacidade feito em
Setembro de 2015 faz de 2016 um ano exigente, com o objetivo de atingir o máximo de
ocupação das linhas de produção rapidamente.
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Quadros resumo de indicadores operacionais

Pasta e papel
(em 000 tons)

1T 2016

1T2015

%

4T2015

%

370

343

+8,1%

364

+1,6%

65

57

+12,7%

68

-4,5%

Produção de UWF

398

374

+6,2%

426

-6,7%

Vendas de UWF

378

361

+4,6%

425

-11,2%

FOEX – BHKP
Euros/ton

695

660

+5,2%

730

-4,8%

FOEX – A4- BCopy
Euros/ton

836

814

+2,8%

832

+0,5%

1T 2016

1T2015

%

4T2015

%

Produção de bobines

11

7

56%

11

0%

Produção de produto
acabado

10

9

+16%

10

0%

Vendas de bobines e
mercadoria

2

0

na

1

na

10

9

9%

9

8%

1T 2016

1T2015

%

4T2015

%

Produção (GWh)

508

594

-14%

507

0%

Vendas (GWh)

390

518

-25%

413

-6%

Produção de BEKP
Vendas de BEKP

Tissue
(em 000 tons)

Vendas de produto
acabado

Energia
(em 000 tons)
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3. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

Ao longo do primeiro trimestre, o Grupo prosseguiu com o desenvolvimento das várias
alternativas de crescimento delineadas no seu plano estratégico. O montante de investimento
situou-se em cerca de € 49 milhões, incluindo € 10 milhões no negócio de pasta, papel e tissue,
€ 6 milhões no projecto de Moçambique e €33 milhões na fábrica de pellets nos Estados Unidos.

Projecto de Tissue
Ao fim de decorrido um ano sobre a aquisição da ex-AMS (atual Navigator de Ródão), que
marcou o início da entrada do Grupo no segmento do tissue com uma capacidade nominal
instalada 60 mil toneladas de bobines e 64 mil toneladas de produto transformado, o processo
de integração dos sistemas de informação e da integração organizativa, nas áreas de marketing,
logística, financeira e recursos humanos decorreu com sucesso e foram capturadas importantes
sinergias que contribuíram para a evolução dos resultados deste trimestre.

Relativamente ao Projeto de Cacia, para o qual o Grupo já aprovou condicionalmente o
investimento numa linha de produção de papel tissue e respetiva transformação em produto
final, com uma capacidade nominal de 70 mil toneladas por ano, num valor estimado de € 121
milhões e que desta forma aumentará a capacidade produtiva do Grupo para 130 000
toneladas/ano, o mesmo continua a aguardar pela aprovação dos incentivos estatais. Nesta
fase, está praticamente concluída a análise da máquina de papel e em fase de conclusão da
análise técnica e económica financeira dos equipamentos de transformação.

Pellets
O projeto da Colombo Energy Inc. da nova fábrica de pellets nos

EUA (em Greenwood, na

Carolina do Sul) entrou na sua fase final de construção, encontrando-se já adjudicado 96,5%
do valor do investimento de USD 116,5 milhões, e estando já recrutadas 53 pessoas das 70
previstas.

A conclusão da montagem dos equipamentos está prevista ser concluída para Maio de 2016,
mês em que também se inicia o período de comissionamento e ensaios, e mantendo-se a
previsão do arranque da produção para final de Julho.
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Moçambique
Durante o primeiro trimestre de 2016 prosseguiram os trabalhos de plantação, suportados na
produção de plantas a partir do Viveiro Florestal do Luá, o maior viveiro florestal de África.
Neste trimestre, foram plantados 2.200 novos hectares.

A situação politico-económica do país é instável, o que traz desafios acrescidos ao Projecto, ao
nível da segurança de todos os que nele estão envolvidos e da garantia de abastecimento dos
produtos necessários ao projecto. A pressão sobre o Metical faz-se sentir na inflação dos preços,
que tem vindo a ser notória deste 2015 e que continua a aumentar.

Permanece o esforço de implementação do Programa de Desenvolvimento Social da empresa,
um investimento junto das comunidades nas quais o Projecto se insere e que se espera venha a
contribuir de forma relevante para a melhoria das condições de vida de todos os que delas
fazem parte.

4. INICIATIVAS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Programa M2
O programa M2 entra em 2016 no seu segundo ciclo, contando no seu arranque, entre novas
acções e acções que transitam de 2015, com cerca de 100 iniciativas, representando um
impacto estimado no EBITDA de 2016 a rondar os € 11 milhões, novamente com grande
incidência nas áreas industriais.

Ao longo do primeiro trimestre de 2016 foram implementadas algumas medidas que visam o
reforço da sistematização e da estabilização do programa, nomeadamente a introdução de
reuniões mensais de acompanhamento ao nível das Direcções Fabris, a introdução de um novo
template para registo e acompanhamento do impacto financeiro das medidas e a criação da
função Pivot M2 em cada direcção fabril, que fará a coordenação interna e o interface com a
gestão do programa.
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Programa “Navigator Lean System”
Após o período de desenvolvimento conceptual do programa Lean em 2015, procedeu-se
durante o trimestre à finalização e respectiva validação dos diagnósticos nas áreas piloto,
identificando um portfólio de 70 projectos de melhoria operacional com um impacto estimado no
EBITDA de € 4,6 milhões, dos quais € 1,2 milhões em 2016.

Dando seguimento à estratégia de desmultiplicação organizacional, o modelo operacional
atualmente em implementação será replicado inicialmente nas restantes áreas industriais,
estando calendarizados os diagnósticos de oportunidade no final do presente ano. O trimestre
contou ainda com o arranque do programa de formação Lean Management abrangendo áreas
industriais e de serviços, criando a base de competências nas metodologias de redução de
desperdícios necessárias à consolidação o plano estratégico Lean definido.

5. SITUAÇÃO FINANCEIRA

No final do primeiro trimestre a dívida líquida do Grupo situou-se em € 636,4 milhões,
apresentando uma redução de € 18 milhões em relação ao final do ano de 2015, evolução que
reflecte o montante de investimento de € 49 milhões. A dívida bruta situou-se em € 693
milhões, apresentando uma diminuição de € 34,1 milhões em relação ao valor registado no final
do ano anterior. Esta redução deve-se essencialmente à amortização de um empréstimo de 15
milhões e à diminuição de utilização de uma linha de papel comercial no final do trimestre.

O rácio Dívida Líquida / EBITDA situou-se em 1,6 no final de Março, que compara com 1,7 no
final de 2015, uma evolução em linha com o esperado, tendo em consideração o plano de
investimentos em curso.

Depois de ter concluído durante o segundo semestre de 2015 um conjunto de operações de
refinanciamento, o Grupo ganhou maior exposição à taxa de juro, pelo que negociou um
conjunto de coberturas para taxa fixa, algumas já em 2016, tendo no final do 1º trimestre uma
percentagem de 69% da sua dívida exposta à taxa fixa, sendo o custo medio global da dívida
bruta de 2,58%.
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Já após o fecho do trimestre, a Sociedade anunciou o reembolso antecipado do remanescente
empréstimo obrigacionista Portucel Senior Notes 5.375%, com vencimento em 2020, no
montante de 150 milhões de euros. O reembolso será efectuado a 13 de Maio de 2016 através
da concretização de novas operações de financiamento, que se encontram em fase de
contratualização e que traduzem as actuais condições de mercado, mais favoráveis do que as
existentes aquando da emissão das Obrigações. Esta operação prevê uma poupança, líquida do
prémio de reembolso, de € 16 milhões nos próximos quatro anos. A Navigator Company estima
que o custo médio da dívida após a conclusão destas transacções se situe abaixo de 2%.

No início de Março, a agência de rating Moody´s reviu em alta a notação de rating de longo
prazo do Grupo, de “Ba3” para “Ba2”, atribuindo uma perspectiva de “estável”. De acordo com
esta agência, a revisão em alta deveu-se à consistência do sólido desempenho apresentado pela
Portucel, em períodos de elevada volatilidade de preços e de redução de consumo de papel não
revestido, mantendo simultaneamente um perfil financeiro conservador.

6. MERCADO DE CAPITAIS
O início do ano de 2016 foi bastante negativo para a generalidade dos mercados accionistas,
tendo os principais índices registado quedas muito acentuadas em Janeiro, que se prolongaram
no mês seguinte. A evolução do preço do petróleo e os receios relativos ao abrandamento da
actividade económica nos países asiáticos foram alguns dos temas que provocaram estas fortes
quedas. Durante o mês de Março assistiu-se a alguma recuperação das principais bolsas, com os
investidores a reagirem positivamente ao anúncio pelo BCE de pacotes de medidas para
estimular a economia da Zona Euro e a inflação, assim como à publicação de dados económicos
relativos aos EUA, mais positivos do que inicialmente esperado. Esta recuperação não foi, no
entanto, suficiente para reverter as perdas acumuladas desde o início do ano.

Assim, as bolsas europeias fecharam o trimestre em terreno negativo, com o Eurostoxx 50 a
apresentar uma perda de 10%, o IBEX 35 de – 8,6% e o DAX de -7,2%. O índice do mercado
português conheceu algum dinamismo durante o trimestre, impulsionado pelos títulos da banca,
mas sofreu também uma perda de 5,5%, com a revisão em baixa das previsões de crescimento
para a economia portuguesa e a revisão da perspectiva da dívida portuguesa pela agência de
rating Fitch, que passou de positiva para estável.
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A globalidade dos títulos do sector de pasta e papel, e em particular das produtoras de pasta,
foram fortemente penalizados durante este período, já que sofreram também com as
perspectivas mais negativas para a evolução do preço da pasta.

Neste enquadramento, as acções da Navigator Company terminaram o trimestre com uma
perda de 11%, tendo registado o seu valor máximo no dia 4 de Janeiro (3,59 €/acção) e o valor
mínimo no dia 9 de Fevereiro (2,687€/acção). As acções registaram um volume de transações
médio diário bastante superior à média de 2015 (+48%), reflectindo a maior liquidez do título.

Com a mudança de nome corporativo, e aprovação em Assembleia Geral, as acções passaram a
transacionar em bolsa a partir do dia 28 de Abril 2016 com o ticker – NVG.

Navigator vs. Índices Europeus em 2016
(31-12-2014 = 100)
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS

As recentes projeções divulgadas pelo FMI e pela OCDE revêm em baixa o crescimento mundial
para 2016 e 2017. A economia global continua a crescer, mas a expansão é mais lenta e
dependente de políticas de estímulo implementadas nos países desenvolvidos. O impacto de
uma desaceleração da China e de outros países emergentes na economia mundial e a
instabilidade associada à alteração do ciclo de política monetária da Reserva Federal norteamericana são factores de incerteza. Em relação à Zona Euro, são reconhecidos aspetos
positivos como a política acomodatícia do Banco Central Europeu. No entanto a desaceleração
económica de países emergentes aliada a factores adicionais de incerteza, nomeadamente de
ordem política, poderão ter como consequência o adiamento de decisões de investimento,
pesando negativamente no crescimento.

Neste enquadramento, depois da forte pressão registada no preço da pasta nos últimos meses,
começam a surgir alguns sinais de abrandamento na tendência de queda. Regista-se uma maior
actividade do lado das compras de pasta na China e noutros mercados, indiciando que os stocks
de pasta de eucalipto estarão num nível reduzido e o preço spot terá chegado ao seu nível mais
baixo. Também o diferencial de preços entre a pasta de fibra curta e a pasta de fibra longa
voltou a alargar, situando-se novamente perto do nível histórico de 100 USD/ton. No entanto,
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apesar do segundo trimestre poder vir a registar alguma melhoria ao nível da procura de pasta,
o crescimento da oferta previsto para 2016 mantem-se num nível elevado. A gestão cuidadosa
da introdução das novas capacidades provenientes da América Latina será um factor
fundamental para o equilíbrio do mercado da pasta.

No mercado ibérico de tissue, o segundo e o terceiro trimestre representam tradicionalmente os
meses de maior consumo, nomeadamente no segmento Away From Home, devido ao
desenvolvimento da actividade relacionada com o Turismo e os serviços da indústria alimentar.
A evolução das tendências macroeconómicas em Portugal e Espanha e os seus impactos ao nível
do consumo terão um peso importante para o bom desempenho deste sector.

No lado do papel, o mercado Europeu deverá continuar a beneficiar durante o resto do ano de
2016 da recente redução e reconversão de capacidade ocorrida em algumas unidades
produtivas na Europa. No entanto, os impactos provenientes do processo anti-dumping
promovido pelas autoridades americanas continuam a provocar alterações entre a oferta e a
procura em várias geografias, nomeadamente uma maior pressão na Ásia, na América Latina,
no médio Oriente e em alguns países de África. Na Europa, o nível de importações de papel
proveniente do mercado asiático tem vindo a intensificar-se, podendo criar maior pressão
concorrencial e consequentemente provocar maior descontos ao nível dos preços.

Nos Estados Unidos, o fecho de 340 mil toneladas de papel uncoated anunciado para Abril terá
um impacto positivo no mercado, tendo sido já anunciado um aumento de preços para Maio. A
evolução da taxa de câmbio será naturalmente um factor decisivo para a competitividade dos
produtores da industria.

Já após o fecho do trimestre, a Sociedade aprovou na Assembleia Geral de accionistas realizada
em 19 de Abril, o pagamento de dividendos relativos a 2015 num montante de € 114 milhões
(0,1590€/acção), assim como a distribuição de € 56 milhões em reservas (0,07810€/acção).

Setúbal, 28 de Abril de 2016
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8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS SEPARADA

Valores em Euros

3 meses
31-03-2016

3 meses
31-03-2015

Réditos
Vendas
Prestações de Serviços
Outros Rendimentos e Ganhos
Operacionais
Ganhos na alienação de activos não
correntes
Outros proveitos operacionais
Variação de justo valor nos activos
biológicos
Variação de justo valor nos Investimentos
financeiros
Gastos e Perdas
Inventários Consumidos e Vendidos
Variação da Produção

383.603.980

387.716.738

963.156

1.084.255

95.062

(7.106)

6.175.301

2.817.713

(271.889)

4.626.499

(186.209.784) (175.401.407)
20.382.454

1.890.528

Materiais e serviços consumidos

(92.221.353) (101.983.719)

Gastos com o Pessoal

(35.363.220)

(33.754.762)

Outros Gastos e Perdas
Provisões Líquidas
Depreciações, amortizações e perdas por
Imparidade
Resultados Operacionais
Resultados apropriados de associados e
emp. conjuntos
Resultados Financeiros

(3.650.348)

(5.614.702)

(1.117.864)

5.906.473

(35.980.113)

(33.083.703)

56.405.381

54.196.807

-

-

(2.715.629)

(8.687.762)

53.689.752

45.509.045

(9.066.576)

(3.718.632)

Resultados após imposto

44.623.176

41.790.413

Interesses Não Controlados

96.915

(5.092)

44.720.091

41.785.321

Resultados antes de impostos
Imposto sobre rendimento

Resultado líquido do período
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
Valores em Euros

31-03-2016

31-03-2015

31-12-2015

ACTIVO
Activos não correntes
Goodwill
Outros activos intangíveis
Activos fixos tangíveis
Propriedades Investimento
Activos biológicos
Outros activos financeiros
Activos Detidos para Venda
Activos por impostos diferidos

377.339.466

376.756.383

377.339.466

6.365.081

7.159.242

4.931.507

1.331.388.014

1.276.624.563

1.321.225.924

426.838

-

-

116.725.038

114.621.977

116.996.927

229.136

229.136

229.136

31.350

-

-

52.764.757

23.295.082

50.934.325

1.885.269.680

1.798.686.385

1.871.657.286

Inventários

231.899.105

214.191.885

212.554.956

Valores a receber correntes

231.979.591

281.696.639

215.370.516

Activos correntes

Estado

56.543.163

89.054.750

57.642.795

Caixa e Equivalentes de caixa

56.580.163

359.554.333

72.657.585

577.002.022

944.497.607

558.225.851

2.462.271.703

2.743.183.992

2.429.883.137

Activo Total
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital e Reservas
Capital Social

767.500.000

767.500.000

767.500.000

Acções próprias

(96.974.466)

(96.974.466)

(96.974.466)

Reservas de justo valor

(4.665.982)

(8.601.644)

(1.869.064)

Reserva Legal

91.781.112

83.644.527

91.781.112

Reservas de conversão cambial
Resultados Líquidos de Exercícios anteriores
Resultado Líquido do Exercício

Interesses Não Controlados

7.396.774

1.927.016

5.688.140

442.056.147

669.857.393

243.110.956

44.720.091

41.785.321

196.811.131

1.251.813.674

1.459.138.146

1.206.047.809

8.425.701

234.698

8.215.392

1.260.239.376

1.459.372.844

1.214.263.201

85.547.830

91.574.873

88.296.253

Passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos
Obrigações com pensões de reforma

0

8.218.104

-

54.521.726

31.010.963

59.205.593

669.409.360

482.091.727

686.570.753

38.499.211

8.312.411

38.538.726

847.978.126

621.208.078

872.611.325

23.619.044

159.702.381

40.578.590

245.588.737

430.269.313

225.084.110

84.846.418

72.631.376

77.345.911

354.054.199

662.603.070

343.008.611

Passivo Total

1.202.032.325

1.283.811.148

1.215.619.936

Capital Próprio e Passivo Total

2.462.271.701

2.743.183.992

2.429.883.137

Provisões
Passivos remunerados
Outros passivos

Passivos correntes
Passivos remunerados
Valores a pagar correntes
Estado
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