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Disclaimer
Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia, não se constituindo, portanto, em garantia de
performance ou de resultados futuros da Companhia. Estas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente
nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu
plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos

apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Adicionalmente, informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da
Administração da Companhia sobre informações provindas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram
preparados em conformidade com as práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos

resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma
independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre os resultados aqui
divulgados. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de
desempenho ou de resultado futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados.
A administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações financeiras gerenciais
discutidas no presente relatório. Tais informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de
forma a substituir a análise de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão
de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade.

Crescimento Orgânico 3T15
Receita Líquida
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Margem Bruta e Despesas 3T15

Margem Bruta

SG&A ex-marketing

Marketing
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Resultados Operacionais 3T15

Lucro Líquido

EBITDA Ajustado

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

286

-2,9%

278

119
-36,5%

75
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Posição do Endividamento 3T15

(R$ Milhões)

Posição do Endividamento
Dívida Bruta
Caixa
Dívida Líquida
Hedge
Dívida Líquida pós-hedge
Alavancagem Líquida pós-hedge

* Calculado com o EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses

3T15
5.477,7
(1.616,8)
3.860,9
(524,3)
3.336,6
2,94x
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Venda do Negócio de Cosméticos
Características

Implicações

Escopo

• Totalidade das marcas de cosméticos e
fábrica de Senador Canedo

• Portfólio farmacêutico robusto

Relevância

• Receita líquida de R$977,5 milhões em 2014
(20% do total da Companhia)

• Aumento da rentabilidade média
• Parcela de 45% prevista para o 4T15

Valor

Uso dos recursos

• R$ 3,8 bilhões (até o 2H16)

• Principalmente redução de endividamento

Obs.: Não inclui fraldas, preservativos, adoçantes e dermocosméticos.

• Ganho de capital será neutralizado por
amortização de ágio, prejuízos acumulados e
créditos fiscais
• Mudança de patamar de lucro líquido e fluxo
de caixa livre pós juros
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Hype Day 2015
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