SÃO MARTINHO APRESENTA LUCRO CAIXA DE R$ 219,0 MILHÕES
NO 4T22, REDUÇÃO DE 4,2%
Companhia divulgou ao mercado os resultados financeiros
do 4º trimestre do ano-safra 21/22

São Paulo, 20 de junho de 2022 – Após o encerramento de mais um trimestre, a São Martinho
divulgou os resultados do quarto trimestre da safra 21/22, assim como os resultados gerais da
safra.
A produtividade, assim como o montante de ATR produzido, acabaram sendo reduzidos de
maneira relevante na safra. Sob esse contexto, o mix de produção foi ajustado, permitindo a
conquista de bons resultados.
O EBITDA Ajustado somou R$ 770,8 milhões no 4T22, apresentando aumento de 35,6%, com
margem EBITDA Ajustado de 51,9%. Em relação ao período acumulado da safra, o indicador
resultou em R$ 3.141,9 milhões (+43,6%), representando uma margem de 54,5% - refletindo,
principalmente, a evolução dos preços médios de comercialização do etanol e do açúcar.
O Lucro Líquido somou R$ 225,4 milhões no 4T22, superior em 8,7% ao 4T21, e no período
acumulado totalizou R$ 1.480,9 milhões, aumento de 59,7%. Em relação ao Lucro Caixa, o
indicador somou R$ 219,0 milhões no trimestre, representando uma redução de 4,2% sobre
4T21, e para todo o ano-safra R$ 1.528,6 milhões, resultado 53,4% superior aos 12 meses
anteriores.
Outro indicador financeiro relevante, o Índice de Alavancagem da Companhia encerrou a safra
em 0,93x (Dívida Líquida/EBITDA Ajustado), em 31 de março de 2022 - resultado 25,1% menor
em relação a 31 de março de 2021.

Sobre a São Martinho
A São Martinho é considerada um dos maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com
capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra,
com índice máximo de mecanização de colheita de 100%, sendo referência no setor na gestão
agrícola e industrial. A Companhia possui uma diferenciada plataforma logística para
escoamento de produtos, alta capacidade de armazenagem e a proximidade de importantes
rodovias e ferrovias, além de possuir um ramal ferroviário próprio. Com capital aberto desde
2007, negocia suas ações no Novo Mercado da B3, segmento mais elevado de governança
corporativa, sob o ticker SMTO3. Para mais informações, acesse: www.saomartinho.com.br

