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FATO RELEVANTE

A Renar Maçãs (BM&FBovespa: RNAR3), pioneira na produção e comercialização de maçãs innatura e processadas no Brasil, revisa o guidance para seus principais indicadores de perfomance
para o ano de 2014. Em relação ao resultado de 2013, a Companhia estima um crescimento de
31 a 40% na receita em 2014, com EBITDA de R$ 10 a 12 milhões, representando 203% a 264% de
crescimento. A Renar projeta terminar o ano de 2014 com uma dívida líquida de R$ 36 a 40
milhões (uma redução de 30 a 37% versus 2013), com prazo médio de 7,0 anos.

INDICADOR
Receita Líquida
EBITDA
Dívida Líquida - Final do Ano
Prazo médio da dívida

2013 Real

Projeção 2014 Anterior

Projeção 2014 Atual

R$ milhões

R$ milhões

R$ milhões

2014 Ant. x 2014 Atual 2013 Real x 2014 Atual
%

44,2

50 - 54

58 - 62

15% - 16%

31% - 40%

3,3

7-9

10 -12

33% - 43%

203% - 264%

%

57,3

38 - 42

36-40

(5%)

(37%) - (30%)

6,0 anos

7,0 anos

7,0 anos

-

1,0 ano

O guidance da companhia para 2014 mantém como base as premissas:


Perspectiva de queda na produção nacional e aumento dos preços. Com uma produção
nacional confirmada de 950 mil toneladas (ABPM), 10% abaixo da produção de 2013,
espera-se a manutenção do alto nível de preços no mercado da maçã;



Alta produtividade e frutas de qualidade. A safra deste ano foi altamente produtiva para a
Renar, tendo colhido 51,3 toneladas por hectare, com produção total de 38,8 mil
toneladas, e 40% de maçãs Categoria 1 (variedade com os maiores preços de venda);



Amortização de dívidas de curto prazo e reforço no caixa. A companhia segue
trabalhando na amortização de suas dívidas, e o reforço no caixa proporcionado pelo
EBITDA ao final do ano, deve levar a Dívida Líquida aos níveis previstos acima.
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A revisão do guidance 2014 vem em linha aos resultados da Companhia para o primeiro semestre
de 2014 (1S14). A apresentação de um resultado recorde, e acima das expectativas, reforçou a
confiança da administração de que a Renar deve superar a primeira previsão e atingir os níveis
de resultados detalhados no quadro acima, em “Projeção 2014 Atual”.

Fraiburgo, 13 de agosto de 2.014.

Henrique Roloff
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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