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FATO RELEVANTE
A 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 atendimento às disposições
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, em complementação ao Fato Relevante divulgado em 10 de janeiro de 2017, vem
informar aos acionistas e ao mercado em geral que considera a realização de uma oferta
pública de ações no Brasil para os investidores brasileiros, com base na regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários e na legislação brasileira, e, no exterior, para investidores
qualificados nos Estados Unidos da América e para investidores que não são americanos, com
base nas disposições da Rule 144A e do Regulation S, e nos termos do U.S. Securities Act of
1933, conforme alterado (“Securities Act”). A Companhia pretende utilizar os recursos obtidos
em uma potencial oferta para fortalecer a sua estrutura de capital. Qualquer potencial oferta
pública está sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, às
aprovações regulatórias aplicáveis e às aprovações societárias da Companhia. Qualquer futura
oferta de ações será conduzida em conformidade às regulamentações e legislação aplicáveis.
Este Fato Relevante não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou
indiretamente, nos Estados Unidos da América. Este Fato Relevante não constitui
uma oferta de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos da América. Os
valores mobiliários mencionados neste Fato Relevante não foram e não serão
registrados ao abrigo do Securities Act, ou qualquer outra lei referente a valores
mobiliários, e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América
sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável nos termos do Securities
Act.
Nesta data, não há nenhuma oferta pública sendo conduzida no Brasil ou nos
Estados Unidos da América.
Nenhum valor mobiliário deve ser vendido em nenhum estado ou jurisdição,
incluindo no Brasil ou nos Estados Unidos da América, nos quais a oferta, solicitação
ou venda de tal valor mobiliário seja considerada ilegal antes do registro ou
enquadramento nas leis sobre valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de
investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra
de quaisquer valores mobiliários da Companhia no Brasil, incluindo as ações de sua
emissão.
São Paulo, 09 de fevereiro de 2017.
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