BIOSEV AVANÇA NA CONTRATAÇÃO DE HEDGE
São Paulo, 04 de julho de 2016 - A Biosev S.A. (BM&FBOVESPA: BSEV3), segunda maior
processadora global de cana-de-açúcar, informa que avançou de forma significativa na contratação
de proteção (hedge) para a sua exposição em relação ao preço de açúcar e à taxa de câmbio para
as safras 16/17 e 17/18.
Nesse contexto, para a próxima safra, a ser encerrada em 31 de março de 2018, a Companhia já
tem contratado hedge para um volume de 645 mil toneladas de açúcar, ao preço de 18.35
cUS$/lb, e um volume de US$ 178 milhões ao preço de R$ 3,692/US$. O volume hedgeado de
açúcar representa cerca de 40% da exposição da Biosev para a safra 17/18.
Em relação à safra atual (16/17), a Biosev contratou hedge para um volume de 1.754 toneladas de
açúcar, ao preço de 14.51 cUS$/lb e um volume de US$205 milhões ao preço de R$ 3,693/US$. O
volume hedgeado de açúcar representa cerca de 95% da exposição da Biosev para a safra 16/17.
A tabela abaixo demonstra a posição atual de volumes e preços de açúcar e câmbio fixados. Vale
destacar que os preços de açúcar para a safra 17/18, em cR$/lb, superam em 26% os preços da
safra atual:
Posição de Hedge

2016/17

2017/18

Açúcar (#NY11)
Volume (mil tons)

1.754

645

Preço médio (cUS$/lb)

14,51

18,35

Câmbio (US$)
Montante (US$ milhões)

205

178

Preço médio (R$/US$)

3,693

3,692

Preço Hedgeado (cR$/lb)

53,59

67,76

Essa evolução faz parte da estratégia da Biosev de garantir uma geração operacional de caixa
robusta para a safra atual e a próxima em um cenário positivo de preços para o açúcar.
Atenciosamente,
Equipe de Relações com Investidores
Para mais informações contate:
Biosev S.A.
e-mail: ri@biosev.com / site: www.biosev.com/ri

A Biosev é a segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo e atua com 11 unidades agroindustriais no Brasil. A
Companhia, que é controlada pela Louis Dreyfus Group, iniciou sua atuação no setor de açúcar e etanol em 2000, com a
aquisição de sua primeira unidade no Brasil, e desde então tem implementado uma trajetória de 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 gerencia 348.000 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.
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