FATO RELEVANTE
São Paulo, 1º de julho de 2014 – A Biosev S.A. (BM&FBOVESPA: BSEV3), a segunda
maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com 11 unidades industriais localizadas
em 4 Polos Agroindustriais no Brasil, em cumprimento ao disposto no artigo 3º da
Instrução CVM n° 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) aprovou, em reunião do colegiado realizada em
30 de junho de 2014, o pedido da Companhia para a realização de um potencial
procedimento alternativo, nos termos do artigo 28 da Instrução CVM n.º 361/2002
(“Procedimento Alternativo Aprovado”) e de acordo com as seguintes condições:
(a)
O Procedimento Alternativo Aprovado será aplicado somente caso os titulares de
opções de venda lançadas pela Hédera Investimentos e Participações Ltda. (“Hédera”), no
âmbito da Oferta Inicial de Ações da Companhia, exerçam seu direito de vender ações
emitidas pela Companhia para a Hédera em um volume que faça com que esta última
adquira mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação da Companhia;
(b)
Caso a condição mencionada no item (a) ocorra, o acionista controlador da
Companhia terá o direito de alienar ações que excedam referido 1/3 (um terço) das ações
em circulação da Companhia dentro do período de 18 (dezoito) meses após 21 de julho de
2014. A alienação das ações excedentes dentro de tal período será implementada a fim de
dispensar a necessidade de realizar uma oferta pública de aquisição de ações por aumento
de participação.
Um extrato da decisão da CVM acima mencionada está disponível na rede mundial de
computadores no website de relações de investidores da Companhia (www.biosev.com/ri).

A Biosev é a segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo e atua com 11
unidades agroindustriais estrategicamente localizadas em 4 polos no Brasil. A Companhia,
que é controlada pelo grupo Louis Dreyfus Commodities, iniciou sua atuação na indústria
de açúcar-etanol em 2000, com a aquisição de sua primeira unidade no Brasil, e desde
então tem implementado uma história de sucesso e crescimento que combinou aquisições e
expansões, resultando em um aumento de capacidade de moagem de 0,9 milhões tons/ano
em 2000 para 36,4 milhões tons/ano atualmente. A Biosev administra 340.000 hectares de
terras e tem capacidade de exportar 1.346 Gwh de energia elétrica proveniente da
biomassa. A companhia adota os mais altos padrões de governança corporativa e é listada
no Novo Mercado da BM&FBOVESPA.

