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COMUNICADO AO MERCADO

A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), comunica a seus acionistas e ao mercado
em geral que a Companhia está trabalhando ativamente em medidas de prevenção para
auxiliar no controle da disseminação do Coronavírus (COVID-19) entre os seus
colaboradores e a comunidade. Além do reforço no protocolo de higiene e na
propagação de informações relevantes em seus canais de comunicação, a Klabin segue
alinhada com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e dentre as
medidas adotadas pela Companhia, estão as seguintes:
- Cancelamento de viagens internacionais e restrição de viagens nacionais;
- Cancelamento de eventos internos;
- Flexibilização da rotina e trabalho remoto para diversos grupos de profissionais, como
os que regressaram recentemente de viagens internacionais;
- Adoção de sistema de revezamento de colaboradores (turnos alternados com menor
exposição a aglomerações);
- Colaboradores com sintomas, conforme protocolo dos órgãos governamentais, devem
ficar em casa em home office e procurar orientação médica;
- Substituição de visitas e reuniões presenciais com clientes e fornecedores por
videoconferências ou ligações telefônicas;
- Aumento da frequência de higienização em todos os ambientes de trabalho.
A Klabin segue atenta aos potenciais efeitos na sua cadeia de produção, logística e
vendas, acompanhando orientações oficiais, também por meio de diálogo com
autoridades locais nos Estados e Municípios. Adicionalmente, a Companhia possui
planos de contingência em vigor, bem como comitês médicos e de monitoramento já
implementados em todas as unidades e na diretoria executiva.
A Companhia informa que até o presente momento não observou impactos significativos
em suas operações, e consequentemente em suas Demonstrações Financeiras. As
previsões de produção, comercialização e expedição dos produtos seguem por ora
inalteradas. Além disso, a execução do Projeto Puma II continua dentro do prazo e
orçamento estabelecidos em sua aprovação.

A Klabin preza pela manutenção de suas atividades para garantir a produção de
embalagens que envasam, protegem, acondicionam e transportam itens de primeira
necessidade e importantes para a população, em especial nos segmentos de alimentos,
produtos de limpeza, e de higiene pessoal e hospitalar.
Por fim, informamos que apesar de enfrentar grande volatilidade nos mercados
financeiros, a Klabin conta com robusta situação de caixa, perfil da dívida alongado e
Projeto Puma II 100% financiado. Portanto, não enxergamos nesse momento qualquer
sinal de risco de liquidez na Companhia.
A Klabin manterá seus investidores e o mercado tempestivamente informados caso haja
alguma mudança em suas operações e/ou resultados decorrentes do impacto do
COVID-19, nos termos da legislação em vigor.
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