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FATO RELEVANTE 

Atualização do Projeto Puma II 

 

A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, 
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358/02, 

comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de 

Administração da Companhia aprovou, na data de hoje, a atualização de escopo da 

segunda etapa do Projeto Puma II (“Puma II” ou “Projeto”), para a instalação de uma 

máquina de papel cartão. 

O Projeto Puma II, aprovado em 16 de abril de 2019 (acesse aqui o Fato Relevante), 

contempla a expansão de capacidade no segmento de papéis para embalagem, por 

meio da construção de duas máquinas de papel com produção de celulose integrada, 

na unidade industrial Puma no município de Ortigueira/PR. 

A primeira etapa consiste na construção de uma linha de fibras principal para a 

produção de celulose não branqueada integrada a uma máquina de papel kraftliner 

e kraftliner branco (white top liner) com capacidade de 450 mil toneladas anuais, que 

serão comercializados sob a marca Eukaliner®, primeiro papel kraftliner do mundo 

produzido a partir de 100% de fibras de eucalipto. O startup desta etapa está 

planejado para a segunda quinzena de julho de 2021.   

A segunda etapa, que originalmente contemplava a construção de uma máquina de 

papel kraftliner, após a revisão dos estudos mercadológicos, de engenharia e de 

viabilidade econômica, contará com a instalação de uma máquina de papel cartão 

integrada a uma linha de fibras complementar, com capacidade de produzir 460 mil 

toneladas anuais. A construção da segunda etapa terá início imediato, com previsão 

de startup no segundo trimestre de 2023. 

https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/1c41fa99-efe7-4e72-81dd-5b571f5aa376/comunicados-e-fatos-relevantescentral-de-downloadsdestaques/086dda78b2a57ad56638012d820b67255205cd13323ba63b011df639fb9c8287/fato_relevante_projeto_puma_ii.pdf


 

 
 

A mudança da segunda etapa para viabilizar a produção de papel cartão levou em 

consideração, dentre diversos aspectos, (i) o crescimento esperado para o mercado 

de cartões, produto sustentável, impulsionado pelo potencial de substituição de 

plástico de uso único; (ii) a diversificação do mix de produtos da Companhia; (iii) a 

estabilidade histórica do preço de cartões e (iv) a consolidação da Klabin como 

produtor global de cartões LPB (Liquid Packaging Board) e cartões CUK (embalagens 

cluster para latas e garrafas).   

A alteração do escopo da segunda fase do Projeto demandará um investimento bruto 

adicional de R$ 2,6 bilhões. Assim, o investimento bruto total do Projeto Puma II, 

atualizado pela variação cambial e inflação, e incluindo o investimento incremental 

para a conversão da máquina da segunda etapa para a produção de papel cartão, 

totaliza R$ 12,9 bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão em impostos recuperáveis. Deste 

montante R$ 5,8 bilhões foram desembolsados até março de 2021 e o restante será 

desembolsado até 2023.  

Os investimentos do Projeto serão financiados pela posição de caixa da Companhia 

e a geração de caixa proveniente dos negócios correntes, podendo ser 

complementado pelo saque de financiamentos já contratados e ainda não sacados, 

que somam R$ 7,0 bilhões de disponibilidade ao final de março de 2021. Desta forma, 

não há necessidade de contratação de financiamentos adicionais para o Projeto.  

A instalação da máquina de papel cartão, além da maior geração de valor aos 

acionistas, reforça o modelo de negócio da Companhia – integrado, diversificado e 

flexível.  

A Klabin novamente afirma seu posicionamento como protagonista no 

desenvolvimento de uma economia sustentável, por meio da transformação de suas 

florestas plantadas em produtos de usos múltiplos, renováveis, recicláveis e 

biodegradáveis. 

Para mais detalhes, acesse a apresentação sobre a atualização do Puma II disponível 

no site de relações com investidores da Klabin.  

 

São Paulo, 5 de maio de 2021 

Marcos Paulo Conde Ivo 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 

Puma II Project Update 

 

KLABIN S.A. ("Klabin" or "Company"), in accordance with article 157, paragraph 4 of 

Law 6404/76, as amended, and CVM Instruction 358/02, announces to its 

shareholders and the market in general that its Board of Directors approved on this 

date the updated framework for the second stage of the Puma II Project ("Puma II" 

or "Project"), for the installation of a coated board machine. 

The Puma II Project, approved on April 16, 2019 (to access the Material Fact, please 

click here), consists in the expansion of capacity in packaging paper through the 

construction of two paper machines, with integrated pulp production, at the Puma 

industrial site in the municipality of Ortigueira/PR. 

The first stage consists in the construction of a main fiber line for the production of 

unbleached pulp integrated with a kraftliner and white kraftliner (white top liner) 

machine with an annual capacity of 450 thousand tons, which will be marketed under 

the Eukaliner® brand, the world's first kraftliner paper produced from 100% 

eucalyptus fibers. The startup of this stage is planned for the second half of July 2021.   

The second stage, which originally consisted in the construction of a kraftliner paper 

machine, after the revision of the marketing, engineering, and economic feasibility 

studies, will now comprise the installation of a coated board machine integrated to a 

complementary fiber line, with annual capacity of 460 thousand tons. The 

construction of the second stage will have immediate start and is scheduled to start-

up in the second quarter of 2023. 

The change of the second stage to enable the production of coated board took into 

consideration, among several aspects, (i) the expected growth for the coated board 

market, a sustainable product, driven by the potential to replace single-use plastic; 

(ii) the product mix diversification of the Company; (iii) the historical stability of coated 

https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/1c41fa99-efe7-4e72-81dd-5b571f5aa376/comunicados-e-fatos-relevantescentral-de-downloadsdestaques/95842a3722a85c2db63ec4a280398aea400b2ab466c88057269b3a6478f67491/material_fact_puma_ii_project.pdf


 

 
 

board prices; and (iv) the consolidation of Klabin as a global producer of LPB (Liquid 

Packaging Board) and CUK (cluster packaging for cans and bottles). 

The scope change of the second stage will demand an additional gross investment of 

R$ 2.6 billion. Thus, the total gross investment of the Puma II Project, updated to 

reflect the exchange rate variation and inflation, and including incremental 

investment to convert the machine of the second stage for the production of coated 

board totals R$ 12.9 billion, of which R$ 1.2 billion represent recoverable taxes. Of 

this amount, R$ 5.8 billion have been already disbursed by the end March, 2021 and 

the remainder will be disbursed until 2023.  

The Project's investments will be financed through the Company's cash position and 

cash generation from current operations, and may be complemented by the 

withdrawal of funds already contracted and not yet drawn, which total R$ 7.0 billion 

of availability at the end of March 2021. Thus, there is no need to contract additional 

financing for the Project.  

The installation of the paperboard machine, in addition to generating greater value 

to shareholders, reinforces the Company's business model – integrated, diversified 

and flexible.  

Klabin once again affirms its position as a protagonist in the development of a 

sustainable economy, through the transformation of its planted forests into multiple-

use, renewable, recyclable and biodegradable products. 

For further details, please access the Puma II update presentation available on 

Klabin’s investor relations website. 

 

São Paulo, May 5, 2021 

Marcos Paulo Conde Ivo 

Chief Financial and Investor Relations Officer 


