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FATO RELEVANTE
A Biosev S.A., (“Companhia”) (B3: BSEV3), em atendimento às disposições da Instrução CVM
nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento aos esclarecimentos
sobre o tema prestados pela Companhia nos comunicados ao mercado de 23 e 24 de outubro
de 2018, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, a
Companhia assinou Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”),
estabelecendo o compromisso de venda da totalidade do capital social da Usina Giasa Ltda.,
controlada da Companhia (“Usina Giasa”), à M&N Participações S.A., sociedade inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.905.440/0001-08 (“M&N”), holding da Olho D’Água, grupo do setor
sucroalcooleiro com 90 anos de tradição e atuação na região Nordeste do país, após o aporte
na Usina Giasa do estabelecimento comercial representativo da unidade filial Giasa localizado no
Município de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, de propriedade da Companhia (“Operação”).
O valor a ser pago pela M&N, nos termos do Contrato, é de R$ 70.000.000,00, sujeito a
determinados ajustes. Além disso, a conclusão da Operação está sujeita ao cumprimento de
determinadas condições suspensivas, incluindo a aprovação da Operação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, a apresentação de fiança bancária pela M&N e a
aprovação de terceiros que figuram como contrapartes em contratos relacionados à unidade
filial Giasa.
A Operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e faz parte do seu
programa de competitividade operacional, que inclui revisar potenciais alternativas estratégicas
relacionadas ao seu portfolio de ativos, bem como diversificar suas fontes de financiamento,
visando aumentar sua geração de caixa e fortalecer sua estrutura de capital.
São Paulo, 09 de novembro de 2018.
Gustavo Lopes Theodozio
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

