BIOSEV S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845
FATO RELEVANTE
BIOSEV S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob
n° 15.527.906/0001-36 (“Companhia”) (BM&FBovespa: BSEV3), em cumprimento ao
disposto no artigo 3º da Instrução CVM n° 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que em 17 de dezembro de 2014 foi celebrado Contrato de Subscrição
(“Contrato de Subscrição”) entre a Companhia e o International Finance Corporation
(“IFC”), tendo como intervenientes anuentes a Sugar Holdings B.V., a NL Participations
Holding 2 B.V., a NL Participations Holding 4 B.V., a Hédera Investimentos e
Participações Ltda., acionistas controladores da Companhia (as quatro últimas em conjunto,
o “Controlador”) e a Louis Dreyfus Commodities Holdings B.V., por meio do qual foram
acordados os termos e condições da subscrição e integralização, pelo IFC, de até
12.817.750 (doze milhões, oitocentos e dezessete mil, setecentas e cinquenta) novas ações a
serem emitidas pela Companhia, em aumento de capital privado, ao preço de R$10,00 por
ação, dentro do limite do seu capital autorizado (“Aumento de Capital”), por meio da
cessão gratuita dos direitos de subscrição do Controlador ao IFC, incluindo sobras. Por
meio do Contrato de Subscrição, o IFC comprometeu-se a subscrever a parcela do Aumento
de Capital proporcional à participação do Controlador na Companhia e a totalidade das
sobras.
A conclusão da cessão gratuita dos direitos de subscrição do Controlador ao IFC e seu
ingresso no capital da Companhia previstos no Contrato de Subscrição está sujeita, dentre
outras, à aprovação do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração da
Companhia.
Uma vez realizado o Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará de
R$2.490.036.011,57 (dois bilhões, quatrocentos e noventa milhões, trinta e seis mil, onze
reais e cinquenta e sete centavos) para R$2.618.213.511,57 (dois bilhões, seiscentos e
dezoito milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos).
O número de ações representativas do capital social da Companhia passará de 206.810.613
(duzentos e seis milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e treze) ações ordinárias para
219.628.363 (duzentos e dezenove milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e
sessenta e três) ações ordinárias.

O investimento a ser realizado na Companhia pelo IFC, membro do World Bank Group e a
maior instituição de desenvolvimento global voltada para o setor privado nos países em
desenvolvimento, demonstra o comprometimento da Companhia com os valores de
responsabilidade socioambiental e perante as comunidades onde atua, além de confirmar a
qualidade da sua estratégia e do seu Plano de Negócios.
São Paulo, 17 de dezembro de 2014.
Paulo Prignolato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

