BIOSEV ATINGE 30 MILHÕES DE TONELADAS DE MOAGEM
São Paulo, 07 de Abril de 2014 - A Biosev S.A. (BM&FBOVESPA: BSEV3), segunda maior processadora de
cana-de-açúcar do mundo, com 11 unidades industriais estrategicamente localizadas em 4 pólos agroindustriais
no Brasil, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o encerramento da safra 2013/2014 e divulga os
resultados de ATR (Açúcar Total Recuperável) e volume de moagem de cana-de-açúcar em comparação com o
guidance previamente divulgado.
A Companhia atingiu volume de moagem igual a 30 milhões de toneladas, que é o maior dos últimos 3 anos, e
registrou volume de produção medido em ATR Produto na faixa intermediária do guidance conforme tabela
abaixo:
Parâmetros

Safra 2013/14

Realizado

Moagem de Cana (milhões de toneladas)

28,7 - 30,1

30,0

Taxa de Utilização de Capacidade (%) (1)
ATR Cana (Kg/ton)

75,7% - 79,4%

79,2%

125,0 - 131,0

124,9

3,59 - 3,94

3,75

ATR Produto (milhões de toneladas)

(2)

¹ Não considera a redução de capacidade de 1,5MM ton/a, resultante da hibernação de Jardest anunciada em 20/03/2014
² ATR Produto calculado pela multiplicação do volume de moagem pelo ATR Cana.

A Companhia prossegue com a sua evolução operacional de forma acelerada conforme demonstrado abaixo:

A Biosev aproveita para reiterar o seu compromisso com a excelência operacional, sustentado pelo aumento de
produtividade, eficiência e pela máxima utilização dos seus ativos.
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,
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,
encia 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.
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