BIOSEV CAPTA US$ 440 MILHÕES EM EMPRÉSTIMO SINDICALIZADO
DE 3 ANOS
São Paulo, 16 de junho 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, anuncia hoje a contratação de uma linha de crédito rotativo na modalidade ACC
(Adiantamentos de Contratos de Câmbio) com vencimento em 3 anos, no valor de US$440 milhões. O
coordenador líder e coordenador do livro de ofertas da operação foi o banco ING. Outras instituições
financeiras participantes foram ABN AMRO Bank, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior –
BLADEX, Rabobank, BNP Paribas e Société Générale. O fechamento da operação atingiu duas vezes o
montante inicialmente previsto, reflexo da demanda dos 10 bancos participantes da operação
sindicalizada. A taxa de juros da transação será igual a LIBOR + 4,4% ao ano, equivalente a
aproximadamente 4,9% ao ano.
A operação possui relevância estratégica para a Biosev e foi estruturada visando atingir os seguintes
objetivos: (1) alongar o perfil de endividamento da companhia; (2) garantir flexibilidade financeira
adicional para a gestão de tesouraria; e (3) garantir acesso a linhas de financiamento em condições
adequadas e competitivas.
Segundo Paulo Prignolato, CFO da Biosev: “A Biosev reafirma o seu compromisso em alongar o perfil do
seu endividamento e reduzir a sua alavancagem financeira. Essa operação demonstra a solidez do nosso
relacionamento com a comunidade financeira e confirma a qualidade dos nossos negócios e operações.
A conclusão da operação é sinal de confiança do mercado nas medidas que anunciamos recentemente
como parte do nosso Plano de Negócios 2014”.

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.

