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COMUNICADO
RESULTADOS CONSOLIDADOS 2005

EVOLUÇÃO DO MERCADO:

O ano de 2005 foi um ano desfavorável para o negócio do papel e do cartão.

As economias europeias apresentaram, de uma forma geral, crescimentos contidos
(o crescimento do PIB da UE foi de 1,4% em 2005), ao mesmo tempo que a entrada
de novos projectos em fase de exploração aumentou a pressão da oferta de um
modo significativo.

Também não contribuiu favoravelmente a conjuntura climática que se traduziu numa
escassa actividade agrícola, muito especialmente nos países do sul da Europa.

Por unidades, a Portucel Viana obteve um volume de vendas similar ao de 2004,
apesar da má conjuntura, com 276.023 toneladas vendidas, o que significa apenas
0,2% menos do que o ano anterior. Quanto ao preço médio do papel Kraftliner em
2005 finalizou em 396,72 € por Tn, 5,8% menos do que em 2004. A descida
produzida no preço durante os três primeiros trimestres do ano, e uma subida do
preço em 50€ por tonelada, mais lenta do que o esperado face ao volume da carteira
de pedidos existente, explicam este decréscimo do preço.

Quanto à actividade das unidades de produção de cartão e embalagem viu-se
afectada pelo escasso dinamismo da actividade económica do país, pelo que a
produção de caixas desceu 4,4% no exercício.

Por outro lado, as vendas consolidadas da Gescartão, S.G.P.S., S.A. ascenderam a
191 milhões de euros, 9% mais do que em 2004. Este incremento deve-se
principalmente ao início da actividade de Portucel Viana Energia em Abril de 2005.

RESULTADOS 2005:

O EBITDA desceu 12% devido a: 1) aumento dos custos energéticos e de transporte
devido à subida do preço do petróleo, 2) descida do preço do papel kraftliner e 3)
decréscimo na actividade de produção de embalagem.

Por sua vez a actividade da participada energética, Portucel Viana Energia, que
iniciou sua actividade no mês de Abril de 2005, aportou um EBITDA de 2,4 milhões
de euros, o que contribuiu favoravelmente para o resultado consolidado.

Por outro lado, no quarto trimestre de 2005 observa-se já o início da tendência de
subida do preço, tanto do papel (aumenta 7,2% no trimestre), como o da
embalagem.

Neste enquadramento, o Grupo Gescartão apresentou os seguintes resultados
consolidados (não auditados):

INDICADORES CONSOLIDADOS
IFRS
(milhões de euros)

EBITDA (excluindo pensões)
Resultado Operacional
Resultado Antes de Impostos
Result. em Operações em Descontinuação
Resultado Consolidado Líquido

Dez-05

Dez-04

33,8
12,0
11,2
0,2
8,2

38,4
15,1
15,0
-0,3
10,6

Var.
(%)
04/05
IFRS
-11,98
-20,53
-25,33
33,33
-22,64

POC
Dez-04
39,0
15,9
14,7
10,6
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