EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE VENDA ENCERRADO
São Paulo, 21 de julho de 2014 – A Biosev, a segunda maior processadora de cana de açúcar do mundo, foi
informada pelo seu controlador, o Grupo Louis Dreyfus Commodities Holdings (LDCH), sobre o exercício na
data de hoje, de 37.402.763 opções de venda (put options) emitidas pela Hédera Participações e
Investimentos Ltda (subsidiária do LDCH) no âmbito da abertura de capital (IPO) da Biosev.
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Após o exercício das opções, o LDCH passou a deter indiretamente
76,6% das ações da Biosev, diminuindo o total de ações em circulação
(free float) para 23,4%. A operação tem liquidação prevista para 24 de
julho de 2014.
Uma vez que o exercício das opções levou à redução do free-float em
mais de 1/3, o acionista controlador da Biosev tem o direito de reconstituir
o free-float da Biosev na parcela excedente em relação ao 1/3 do freefloat, dentro de 18 meses. Conforme as regras do Novo Mercado, a
Biosev terá 6 meses para reconstituir a porcentagem mínima exigida de
ações em circulação, que é de 25%.
A Biosev aproveita a oportunidade para destacar que o LDCH indicou a
sua intenção de manter a Biosev como empresa de capital aberto listada
no Novo Mercado.
A Companhia vai realizar uma conferência telefônica para analistas e
investidores visando fornecer esclarecimentos adicionais que
eventualmente se façam necessários.
Os dados para a conferência encontram-se dispinibilizados ao lado.

A Biosev é a segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo e atua com 11 unidades
agroindustriais estrategicamente localizadas em 4 pólos no Brasil. A Companhia, que é controlada pelo
Grupo Louis Dreyfus Commodities Holdings, 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 trajetória de sucesso e
crescimento que combinou aquisições com projetos de expansão, 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, gerencia
340.000 hectares de terras e tem capacidade de comercializar 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.

