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Recuperação da Margem Bruta em 1.6 p.p. e Margem liquida 8.7p.p.
São Paulo, 29 de Março de 2019 - A Inbrands S.A. (“Inbrands” ou “Companhia”), uma empresa brasileira consolidadora e operadora de marcas
ícones de moda e “lifestyle”, anuncia hoje os resultados do 4º trimestre de 2018 (4T18). As informações da Companhia estão apresentadas de acordo
com as práticas adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). Todas as comparações referem-se ao mesmo período do ano
anterior (4T17) e estão em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. Toda e qualquer informação não contábil ou derivada de
números não contábeis, além das informações descritas como históricas comparáveis, não foram revisadas pelos auditores independentes.
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DESTAQUES DO PERÍODO

 Crescimento da Margem Bruta 1.6 p.p no ano de 2018, em comparação ao mesmo
período no ano anterior.
 Crescimento da Margem Liquida 8.7 p.p no ano de 2018, em comparação ao mesmo
período de ano anterior.
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Email: ri@inbrands.com.br
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Lucro Bruto

O lucro bruto do 4T18 totalizou R$ 131,1 milhões com margem bruta de 70,4% e melhoria de 2,9 p.p, no acumulado o lucro bruto
totalizou R$452,6 milhões com a margem bruta de 67,6% e melhoria de 1.6 p.p. sobre o mesmo período do ano anterior. A
melhoria se deu em função das ações de resgate de valor de nossas marcas e foco na rentabilidade de longo prazo.

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas

Nossas despesas de vendas, gerais e administrativas caíram 4,7% no acumulado em comparação ao ano anterior.

EBITDA e Margem EBITDA

A Companhia, em seu gerenciamento do negócio, entende que os eventos abaixo devem ser desconsiderados para melhor refletir
os resultados de suas operações:

Em linha com a Instrução CVM 527 a Companhia passa, a partir do 4T12, a fazer a reconciliação do EBITDA conforme referida Instrução. De acordo com o parágrafo
4º desta Instrução, optamos por utilizar o EBITDA AJUSTADO, visando demonstrar a informação que melhor reflete a geração operacional bruta de caixa nas
atividades da Companhia, sendo que os ajustes efetuados não representam uma saída de caixa ou não são recorrentes e decorrem de transações pontuais
realizadas pela Companhia:
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Resultado Financeiro
O resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$ 77,7 milhões ante R$ 98,9 milhões no mesmo período do ano anterior, com
21,5% de melhoria no acumulado do ano de 2018, em função da repactuação dos termos de liquidação das debentures ocorrida
em 24 de setembro de 2018, acordados a extensão do prazo final para liquidação, a redução na taxa de remuneração da dívida e
a troca de garantias.

Lucro / (Prejuízo) líquido
No ano apresentamos um prejuízo líquido de R$ 27,1 milhões redução de 70,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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ESTRUTURA ACIONÁRIA
O capital social subscrito e realizado da Companhia era de R$ 442,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, representado por
134.493.250 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
AUDITORES INDEPENDENTES
As demonstrações financeiras da Inbrands S.A., individuais e consolidadas, foram examinadas pela Deloitte Touche Tohmatsu
(“DTT”). A contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a independência do
auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer funções gerenciais; e (c) não
advogar ou prestar quaisquer serviços que possam ser considerados proibidos pelas normas vigentes. Em atendimento à Instrução
Normativa da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 381/03, declaramos que, para o exercício findo em 31 de dezembro de
2018, a Deloitte não prestou quaisquer outros serviços que não relacionados à auditoria externa.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em conformidade com o inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria
declara que revisou, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2018,
autorizando a conclusão nesta data.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Em conformidade com o inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria
declara que revisou, discutiu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2018, emitido nesta data.
Aviso/Disclaimer
As declarações contidas neste comunicado relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, projeções de resultados
operacionais/financeiros, potencial de crescimento da Companhia e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas
constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro
da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do
Brasil, da indústria e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças.
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