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São Paulo, 24 de outubro de 2018.
À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Aos cuidados da Sra. Ana Lúcia da Costa Pereira.
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
Com cópia para
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA VEICULADA NA MÍDIA.
I.

BIOSEV S.A., companhia aberta com sede social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 11º

andar, Pinheiros, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 15.527.906/0001-36, inscrita na Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) sob o código CVM nº 22845 (“Companhia”), por seu Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, vem à presença de Vossas Senhorias para apresentar os esclarecimentos
solicitados no Ofício nº 1815/2018-SAE (“Ofício”), conforme descrito abaixo:

“Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 23/10/2018, sob o título “Biosev,
da Louis Dreyfus, põe usinas à venda”, consta, entre outras informações, que:
1.
A empresa, que já tinha vendido a unidade Estiva, está agora em negociações para se
desfazer de sua outra unidade instalada no Estado da Paraíba;
2.
A Biosev contratou a divisão de serviços financeiros da consultoria Datagro e a área
de investimento do Santander Brasil;
3.
A empresa não descarta vender usinas no Centro-Sul do país.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até o dia 24/10/2018, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
II.

Inicialmente, a Companhia esclarece que, nos termos dos Fatos Relevantes divulgados em 12 de

junho de 2018 e, posteriormente, em 20 de setembro de 2018, este último informando sobre a venda da
unidade agroindustrial Estivas, a Companhia continua focada em aumentar sua geração de caixa e fortalecer
sua estrutura de capital por meio do seu programa de competitividade operacional, que inclui a análise de
potenciais alternativas estratégicas relacionadas ao seu portfolio de ativos.

III. Nesse contexto e, em resposta ao item 1 do Ofício, a Companhia esclarece que atualmente analisa
potencial alternativa estratégica envolvendo a unidade agroindustrial Giasa, localizada no município de
Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, inexistindo, até o presente momento, qualquer documento vinculante de
alienação relacionado à Giasa, nem tampouco a submissão de tal matéria à aprovação do Conselho de
Administração da Companhia.
IV. Dessa forma, em resposta ao item 2 do Ofício, a Companhia informa que a Datagro foi contratada para
a prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira envolvendo as unidades Estivas e Giasa. Não
houve, entretanto, qualquer discussão e/ou contratação a este respeito envolvendo o Santander Brasil por
parte da Companhia.
V. Por fim, em resposta ao item 3 do Ofício, a Companhia esclarece que dará continuidade ao seu programa
de competitividade operacional, que inclui a análise e revisão de potenciais alternativas estratégicas
relacionadas a todo o seu portfólio de ativos.
VI.

Prestadas as devidas informações, a Companhia se mantém à disposição para quaisquer

esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,
______________________________________________
BIOSEV S.A.
GUSTAVO LOPES THEODOZIO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

