BIOSEV S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845

MANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

28 DE MARÇO DE 2018

ÍNDICE

I.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ............................................................................... 3

II.

REPRESENTAÇÃO DOS ACIONISTAS ....................................................................... 5

III. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS .............................................................................. 5
Edital de Convocação ............................................................................................................. 7
ANEXO I ...................................................................................................................................... 8
ANEXO II ................................................................................................................................... 18

BIOSEV S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845

MANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
BIOSEV S.A. A SER REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2018

O presente manual tem por objetivo prestar esclarecimentos aos Senhores Acionistas acerca das
deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da BIOSEV S.A.
(“Companhia”), que será realizada no dia 16 de abril de 2018, às 9h30 (“Assembleia
Extraordinária”), na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355,
11º andar, Pinheiros, CEP 01452-919, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme
Edital de Convocação divulgado nesta data como parte deste Manual da Administração.
O presente manual foi elaborado de acordo com o disposto na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), na Instrução CVM n.º 480, de 07 de dezembro de 2009
(“Instrução CVM 480”), na Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM
481”), no Ofício-Circular CVM/SEP 02/18, de 28 de fevereiro de 2018, e nas demais disposições
legais e estatutárias aplicáveis.
I.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

A administração apresenta sua proposta para as matérias constantes da ordem do dia a ser objeto
de deliberação pelos Senhores Acionistas na Assembleia Extraordinária, conforme segue:
1. Aumento do capital social da Companhia, mediante subscrição privada, no valor de até R$
4.792.957.021,44 (quatro bilhões, setecentos e noventa e dois milhões, novecentos e
cinquenta e sete mil, vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), mediante a emissão
privada de até 1.109.480.792 (um bilhão, cento e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil,
setecentas e noventa e duas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, com possibilidade de homologação parcial caso haja a subscrição de, no mínimo,
R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e
quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) com a
emissão de 800.752.314 (oitocentos milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas
e quatorze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e
2. A autorização ao Conselho de Administração da Companhia para oportunamente
homologar, total ou parcialmente, o aumento de capital da Companhia, conforme
descrito no item (i) acima.

A administração da Companhia propõe um aumento do seu capital social no valor de até R$
4.792.957.021,44 (quatro bilhões, setecentos e noventa e dois milhões, novecentos e cinquenta e
sete mil, vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), mediante a emissão privada de até
1.109.480.792 (um bilhão, cento e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentas e noventa
e duas) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) por ação, fixado com base no artigo
170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, com possibilidade de homologação parcial
caso haja a subscrição de, no mínimo, R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e
cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos), com a emissão de 800.752.314 (oitocentos milhões, setecentos e
cinquenta e dois mil e trezentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal. Caso aprovado tal aumento, o capital social da Companhia, se homologado totalmente,
passará de R$ 2.618.213.511,57 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil,
quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 7.411.170.533,01 (sete bilhões,
quatrocentos e onze milhões, cento e setenta mil, quinhentos e trinta e três reais e um centavo),
passando a ser composto por 1.329.109.155 (um bilhão, trezentos e vinte e nove milhões, cento e
nove mil, cento e cinquenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
As ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional e
mediante a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital realizado nesta data
pela Hédera Investimentos e Participações Ltda. (“Hédera”) em favor da Companhia.
Nos termos do Artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas da Companhia terão o
prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência na proporção de sua
participação no capital social, podendo o Conselho de Administração da Companhia, até o
penúltimo dia do prazo para o exercício do direito de preferência, postergar referido período uma
única vez por um prazo adicional de 30 (trinta) dias, observado que, nesse caso, a administração
da Companhia divulgará novo aviso aos acionistas informando a respeito de tal prorrogação do
direito de preferência. Além do direito de preferência, os acionistas poderão manifestar interesse
nas sobras de ações não subscritas findo o período de exercício do direito de preferência, as quais
serão rateadas em uma rodada. Os direitos de preferência, incluindo as respectivas sobras, serão
negociáveis, na forma do artigo 171, §6º da Lei das Sociedades por Ações.
Caso não haja subscrição da totalidade das ações emitidas em razão do aumento de capital da
Companhia, após o término do prazo para o exercício do direito de preferência e rateio das sobras
de ações não subscritas, o Conselho de Administração da Companhia poderá homologar
parcialmente o aumento de capital, desde que esse atinja um montante mínimo de
R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta
e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), com a emissão de
800.752.314 (oitocentos milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas e quatorze) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Tendo em vista a possibilidade de
homologação parcial do aumento de capital e buscando assegurar que os acionistas que desejem
subscrever parte do aumento possam, no momento do exercício do direito de subscrição,
condicionar sua decisão de investimento às condições finais do aumento de capital, cada acionista
poderá, no ato da subscrição, condicionar a subscrição do aumento de capital que lhe cabe: (i) a

que haja a subscrição do valor máximo do aumento de capital; (ii) a que haja a subscrição de um
determinado valor mínimo de aumento de capital, desde que tal valor mínimo não seja inferior ao
valor de subscrição mínima de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e
nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito
centavos); (iii) a receber a totalidade das ações subscritas; ou (iv) a receber apenas ações em
número mínimo necessário para manter suas respectivas participações no capital social da
Companhia.
Na hipótese de o aumento de capital ser aprovado pelos acionistas na Assembleia Extraordinária,
as ações negociadas até o dia 16 de abril de 2018 serão consideradas elegíveis para o exercício
legal do direito de preferência. As ações negociadas a partir do dia 17 de abril de 2018 não serão
consideradas elegíveis para o exercício do direito de preferência (i.e., serão negociadas “ex”
direito de preferência”).
Conforme previsto no artigo 14 da Instrução CVM 481, as informações referentes ao aumento do
capital social ora proposto constam do Anexo I desta proposta.
II.

REPRESENTAÇÃO DOS ACIONISTAS

Nos termos do artigo 7º, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia, para participar da
Assembleia Extraordinária, os Senhores Acionistas deverão (i) apresentar um documento de
identidade, caso o acionista seja uma pessoa física; (ii) apresentar os atos societários pertinentes
comprovando a representação legal e documento de identidade do representante, caso o acionista
seja uma pessoa jurídica; e (iii) apresentar, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência do horário previsto para o início da Assembleia Extraordinária, (a) comprovante da
participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária, com data máxima de 5
(cinco) dias anteriores à Assembleia Extraordinária, e (b) se for o caso, procuração, nos termos do
artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
O endereço para o qual os documentos acima mencionados devem ser enviados é:
BIOSEV S.A.
Diretor de Relações com Investidores
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 11º andar, Pinheiros
São Paulo, SP
CEP 01452-919
A Companhia recomenda que os Senhores Acionistas antecipem o envio de cópia da procuração
e dos documentos de comprovação da qualidade de acionista e de representação, remetendo tais
documentos via fac-símile para o número (11) 3092-5341, em atenção ao Diretor de Relações com
Investidores, ou por e-mail para ri@biosev.com.
III.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Em consonância com a Instrução CVM 481, todos os documentos de interesse dos Senhores
Acionistas para a participação na Assembleia Extraordinária encontram-se à disposição dos

Senhores Acionistas na sede social da Companhia, no endereço acima informado, e nos seguintes
endereços

da

rede

mundial

de

computadores

http://www.bmfbovespa.com.br e http://www.biosev.com/ri.
São Paulo, 28 de março de 2018.

BIOSEV S.A.

http://www.cvm.gov.br,

Edital de Convocação
BIOSEV S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da Biosev S.A. (“Companhia”),
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de abril de
2018, às 9h30horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, CEP 01452-919,
a fim de deliberarem sobre:
(i)

A proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante subscrição
privada, no valor de até R$ 4.792.957.021,44 (quatro bilhões, setecentos e
noventa e dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e
quarenta e quatro centavos), mediante a emissão privada de até 1.109.480.792
(um bilhão, cento e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentas e
noventa e duas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, com possibilidade de homologação parcial caso haja a subscrição de,
no mínimo, R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove
milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos) com a emissão de 800.752.314 (oitocentos milhões,
setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas e quatorze) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal; e

(ii)

A autorização ao Conselho de Administração da Companhia para
oportunamente homologar, total ou parcialmente, o aumento de capital da
Companhia, conforme descrito no item (i) acima.

Esclarecimentos: Nos termos do artigo 7º, §4º, do Estatuto Social da Companhia, para
participar da assembleia, os Senhores Acionistas deverão (i) apresentar um documento de
identidade, caso o acionista seja uma pessoa física; (ii) apresentar os atos societários
pertinentes comprovando a representação legal e documento de identidade do representante,
caso o acionista seja uma pessoa jurídica; e (iii) apresentar, com pelo menos 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência do horário previsto para início da assembleia, (a) comprovante da
participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária, com data máxima de
5 (cinco) dias anteriores à assembleia; e (b) se for o caso, procuração, nos termos do artigo
126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
Finalmente, em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, encontram-se à
disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no endereço eletrônico na
Internet da Companhia (www.biosev.com/ri), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), cópias
dos documentos de interesse dos Senhores Acionistas para a participação na assembleia,
incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/2009.
São Paulo, 28 de março de 2018.

Patrick Julien Treuer
Presidente do Conselho de Administração

BIOSEV S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 11º andar
Pinheiros – CEP 01452-919
São Paulo/SP - Brasil

IV.

Telefone: 55 11 30925200
Fax: 55 11 30925341

ANEXO I

Artigo 14 da Instrução CVM 481
1.

Valor do aumento e do novo capital:

O aumento do capital social da Companhia será realizado mediante a emissão para subscrição
privada de até R$ 4.792.957.021,44 (quatro bilhões, setecentos e noventa e dois milhões,
novecentos e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) com a emissão
de até 1.109.480.792 (um bilhão, cento e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentas e
noventa e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Subscrição
Máxima”), passando o capital social, caso haja homologação total do aumento de capital, de
R$ 2.618.213.511,57 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil e
quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 7.411.170.533,01 (sete bilhões,
quatrocentos e onze milhões, cento e setenta mil, quinhentos e trinta e três reais e um centavo) e,
no mínimo de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões,
duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos)
com a emissão de 800.752.314 (oitocentos milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas
e quatorze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Subscrição Mínima”),
passando o capital social, caso haja homologação parcial pelo montante mínimo do aumento de
capital, de R$ 2.618.213.511,57 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil e
quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 6.077.463.508,05 (seis bilhões,
setenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oito reais e cinco
centavos).
Dada a possibilidade de homologação parcial se atingida a Subscrição Mínima, o valor efetivo do
aumento e do novo capital social dependerá da subscrição das ações emitidas em razão do
aumento de capital pelos acionistas da Companhia.
A nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, refletindo o novo
montante do capital social e o novo número de ações em que o capital da Companhia passará a
se dividir, em decorrência do aumento de capital, será definida oportunamente, quando, uma vez
homologado o aumento de capital pelo Conselho de Administração da Companhia, os números
finais forem conhecidos.
2.

Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou

outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de
subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações:
O aumento de capital será realizado mediante subscrição privada de novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal a serem emitidas pela Companhia.
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Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências

jurídicas e econômicas:
O aumento de capital será realizado no contexto da extensão e renovação de parte do
endividamento bancário da Companhia, que perfaz aproximadamente R$3.660.000.000,00 (três
bilhões e seiscentos e sessenta milhões de reais), conforme divulgado pela Companhia em Fato
Relevante datado de 12 de março de 2018 e aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia em reunião realizada em 28 de março de 2018 (“Renovação”).
Mediante referido aumento de capital, a Companhia busca cumprir as condições necessárias à
implementação da Renovação, assim como melhorar a estrutura de capital da Companhia, de
forma a levar o valor do seu patrimônio líquido para um resultado positivo, melhorando seus
índices econômicos e financeiros, reduzindo seu passivo total bem como seu endividamento
líquido, assegurando-lhe melhor financiabilidade.
Neste contexto, a acionista Hédera se comprometeu, nos termos de Contrato de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital celebrado nesta data, a antecipar os recursos decorrentes de sua
parcela no aumento de capital da Companhia, bem como da parcela a que fazem jus as demais
acionistas pertencente ao seu grupo econômico integrantes do bloco de controle, que cederão
oportunamente para a Hédera seus respectivos direitos de preferência no aumento de capital da
Companhia, no valor total de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove
milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito
centavos), a título de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”), a fim de viabilizar o
aporte necessário para a implementação da Renovação e o cumprimento de compromissos
financeiros assumidos pela Companhia até 31 de março de 2018. Em linha com os termos da
Renovação, a Companhia poderá instruir que parte de referido AFAC seja pago diretamente a
credores da Companhia e/ou de suas sociedades controladas, em razão de créditos detidos em
favor destes credores, em especial créditos relacionados a pré-pagamentos comerciais e contratos
de compra e venda de commodities para fins de exportação contratados com partes relacionadas.
Exceto pelas consequências jurídicas normais decorrentes de um aumento de capital e o eventual
desenquadramento do free float mínimo requerido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão, a depender da participação no aumento de capital por parte dos demais
acionistas além do acionista controlador, o que levaria a Companhia à obrigação de se
reenquadrar ao free float mínimo no prazo de 18 (dezoito) meses, a administração da Companhia
não vislumbra outras consequências jurídicas relevantes. O aumento de capital poderá levar à
diluição dos atuais acionistas da Companhia que optem por não exercer seu direito de preferência
para a subscrição das ações emitidas, conforme indicado nos itens 5(h) e 5(n) abaixo.
4.

Parecer do Conselho Fiscal, se aplicável:
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Não aplicável.
5.

Informações sobre o aumento de capital mediante subscrição de ações:

(a)

Destinação dos Recursos

Considerando a situação financeira da Companhia, os recursos provenientes do aumento de
capital destinar-se-ão a reduzir o passivo total da Companhia bem como seu nível de
alavancagem, a fim de fortalecer a sua estrutura de caixa e capital, melhorando os seus índices
econômicos e financeiros, tendo em vista que não há, no curto prazo, estruturas de capitalização
mais vantajosas ou outros meios para equalização do seu nível de alavancagem.
Adicionalmente, conforme indicado no item (3) acima e em linha com os termos da Renovação,
parte do aumento de capital será utilizado para reduzir passivo relacionado a pré-pagamentos
comerciais e contratos de compra e venda de commodities para fins de exportação contratados
com partes relacionadas, e parte será utilizada para reduzir a dívida liquida e reforçar o caixa da
Companhia.
(b)

Número de ações emitidas de cada espécie e classe:

Em razão do aumento de capital, serão emitidas, no mínimo, 800.752.314 (oitocentos milhões,
setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas e quatorze) novas ações e, no máximo,
1.109.480.792 (um bilhão, cento e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentas e noventa
e duas) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
(c)

Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas:

As novas ações emitidas terão os mesmos direitos e características das ações atualmente
existentes, participando de forma integral a todos os benefícios, conforme elencados no Estatuto
Social da Companhia, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser
distribuídos pela Companhia posteriormente à homologação do aumento de capital.
(d)

Informar se a subscrição será pública ou particular:

A subscrição será particular.
(e)

Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal como

definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no
aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já
forem conhecidos:
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As novas ações poderão ser subscritas pelos atuais acionistas da Companhia no exercício do
direito de preferência, de acordo com suas respectivas participações no capital social da
Companhia.
As entidades do acionista controlador cederão oportunamente seus respectivos direitos de
preferência para a acionista Hédera, integrante do bloco de controle, a qual comprometeu-se (a) a
antecipar os recursos decorrentes de sua parcela no aumento de capital da Companhia, bem
como da parcela a que fazem jus os demais acionistas pertencentes ao seu grupo econômico e
cedentes de seus respectivos direitos de subscrição, no valor total de R$ 3.459.249.996,48 (três
bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e
noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), a título de AFAC, e (b) a utilizar seu crédito no
valor de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e
quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) decorrente do
AFAC para subscrever as ações a serem emitidas no contexto do aumento de capital ora
proposto, a que fará jus por meio do exercício do seu direito de preferência e como cessionária do
direito de preferência de outros acionistas integrantes do bloco de controle.
(f)

Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação

deve ser delegada ao conselho de administração, nos casos de distribuição pública:
O preço de emissão de cada uma das ações emitidas no âmbito do aumento de capital, conforme
recomendado pelo Conselho de Administração, é de R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos)
(“Preço de Emissão”), e foi fixado com base no inciso I do Artigo 170, §1º da Lei das Sociedades
por Ações, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia.
(g)

Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor

nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital:
As ações da Companhia não possuem valor nominal.
A totalidade do Preço de Emissão das ações emitidas no âmbito do aumento de capital será
destinada ao capital social da Companhia.
(h)

Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital,

sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento:
A administração da Companhia busca, por intermédio do aumento de capital, cumprir as
condições necessárias à implementação da Renovação, assim como melhorar a estrutura de
capital da Companhia, de forma a levar o valor do seu patrimônio líquido para um resultado
positivo, melhorando seus índices econômicos e financeiros, reduzindo seu passivo total bem
como seu endividamento líquido, assegurando-lhe melhor financiabilidade.
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Tendo em vista que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência, nos
termos do Artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, não haverá diluição dos acionistas que
subscreverem todas as ações a que têm direito. O aumento de capital somente levará à diluição
dos atuais acionistas da Companhia que optem por não exercer seu direito de preferência para a
subscrição das ações do aumento de capital. O percentual indicativo da diluição potencial
resultante do aumento de capital está indicado no item 5(n) abaixo.
(i)

Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente,

os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha
A administração da Companhia entendeu que o critério de valor de cotação das ações da
Companhia não seria adequado para fixação do aumento de capital, dada a baixa liquidez das
ações da Companhia em bolsa, o que torna o seu valor pouco representativo para balizar a
operação de aumento de capital em questão.
Da mesma forma, o critério de patrimônio líquido, apesar de representar a atual situação financeira
da Companhia, não é o que melhor justifica o preço de emissão das ações, visto ser ele
atualmente negativo.
Neste contexto, e após as discussões necessárias realizadas com base em estudo sobre o valor
econômico da Companhia preparado por empresa especializada independente, N M Rothschild &
Sons (Brasil) Limitada. (“Estudo de Valor Econômico”) e em pareceres de juristas renomados, a
administração da Companhia recomendou utilizar o critério de perspectiva de rentabilidade futura
(valor econômico), previsto no artigo 170, § 1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações para
fixação do preço de emissão de ações.
Com efeito, a Companhia, valendo-se da faixa de valores de R$ 1,51 (um real e cinquenta e um
centavos) e R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) por ação da Companhia identificada no
Estudo de Valor Econômico, decidiu, em benefício dos acionistas minoritários que decidam por
não participar do aumento, utilizar o valor de R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos), ponto
mais alto do intervalo de valores acima, como Preço de Emissão.
(j)

Fixação com Ágio ou Deságio em Relação ao Valor de Mercado

Apesar de o valor de mercado não ter sido utilizado como parâmetro de fixação para o preço do
aumento de capital, apenas para fins informativos as ações emitidas no âmbito do aumento de
capital serão emitidas com deságio de aproximadamente 7,9% (sete vírgula nove por cento) em
relação a seu valor de mercado em 23 de março de 2018 em razão do preço de emissão ter sido
determinado com base na perspectiva de rentabilidade futura da Companhia, conforme facultado
pelo artigo 170, §1º, I da Lei da Sociedades por Ações. Para mais informações, vide resposta ao
item “i” acima.
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Cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão

O Anexo II à presente proposta contém cópia das conclusões do Estudo de Valor Econômico
preparado pelo N M Rothschild & Sons (Brasil) Limitada.
(l)

Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos

mercados em que são negociadas, identificando:
•

cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos:
Cotação

2017

2016

2015

Mínima

4,36
5,63
7,82

4,82
8,22
12,10

4,70
5,26
7,14

Média
Máxima
•

cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos:
2017

Cotação

2016

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Mínima

5,05

4,86

5,04

4,36

4,82

6,34

7,91

6,99

Média

6,81

5,60

5,22

4,86

6,35

7,93

10,34

7,51

Máxima

7,82

6,29

5,89

5,42

7,74

11,00

12,10

8,55



cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses:

Cotação

Fevereiro/18

Janeiro/18

Dezembro/17

Novembro/17

Outubro/17

Setembro/17

Mínima

4,15

4,31

4,36

4,61

4,99

5,11

Média

4,84

4,59

4,52

4,87

5,16

5,40

Máxima

5,98

5,00

4,70

5,02

5,42

5,89



cotação média nos últimos 90 (noventa) dias:

A cotação média das ações de emissão da Companhia nos últimos 90 (noventa) dias,
considerando-se a data-base de 23 de Março de 2018, equivale a R$ 4,74.
(m)

Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos

últimos 3 (três) anos
Não aplicável dado que nos últimos 3 (três) anos contados desta data, a Companhia não
realizou nenhum aumento de capital.
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Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão

Considerando que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência na
subscrição das novas ações, caso os acionistas exerçam a integralidade de seus respectivos
direitos de preferência, o aumento de capital não acarretará qualquer diluição dos atuais
acionistas.
No caso dos acionistas que optarem por não exercer o direito de preferência na subscrição das
novas ações, a diluição potencial resultante do aumento de capital, considerando a subscrição
dos montantes mínimo e máximo do aumento de capital, respectivamente, será de
78,4758406396% e 83,4755210154%.
(o)

Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações

emitidas
As ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional
ou mediante utilização de créditos decorrentes do AFAC.
(p)

Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas

ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito
Os acionistas titulares de ações da Companhia em 16 de abril de 2018 terão o prazo de 30
(trinta) dias para o exercício do direito de preferência, iniciando-se em 18 de abril de 2018,
inclusive, e terminando em 17 de maio de 2018, inclusive, conforme Aviso aos Acionistas a ser
publicado pela Companhia, com o detalhamento dos procedimentos a serem observados por
aqueles que tiverem interesse em subscrever as novas ações. O Conselho de Administração
da Companhia poderá, até o penúltimo dia do prazo para exercício do direito de preferência,
postergar referido período uma única vez por um prazo adicional de 30 (trinta) dias, observado
que, nesse caso, a administração da Companhia divulgará novo aviso aos acionistas
informando a respeito de tal prorrogação do direito de preferência.
Os acionistas detentores de ação ordinária poderão subscrever 5,0516280176 ações ordinárias
decorrente do aumento de capital por cada ação ordinária detida, resultando em um percentual
de subscrição de 505,1628017644%.
A partir de, e inclusive, o dia 17 de abril de 2018, as ações da Companhia serão negociadas
ex-direito de preferência para a subscrição das ações do aumento de capital.
Caso opte pelo exercício do seu direito de preferência, o acionista deverá pagar o Preço de
Emissão à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional ou mediante utilização do
crédito do AFAC. Os acionistas que detem suas ações em ambiente de central depositária
deverão entrar em contato com seu agente de custódia para exercer seu direito de subscrição.
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Já os acionistas que detem suas ações no ambiente da instituição depositária deverão se dirigir
a uma das agências do Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira depositária das
ações escriturais da Companhia. Em ambos os casos, deverá ser obedecido o prazo máximo
acima fixado, ou outro que venha a ser fixado pelo Conselho de Administração da Companhia
conforme venha a ser divulgado em Aviso aos Acionistas, se necessário, para que se
subscrevam as ações a que tem direito.
Os acionistas que optarem por não exercer seu direito de preferência para a subscrição das
ações do aumento de capital poderão negociá-lo ou cedê-lo a terceiros, quer em bolsa ou em
ambiente de negociação privado. Os acionistas deverão observar os procedimentos
estabelecidos pelo agente escriturador (Itaú Corretora de Valores S.A.) e pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão para fins da cessão de seus direitos de preferência.
(q)

Proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras

Caso não haja subscrição da totalidade das ações do aumento de capital após o término do
prazo para o exercício do direito de preferência, a Companhia realizará uma rodada de rateio
de eventuais sobras entre os acionistas que manifestarem o interesse de adquirir as sobras de
ações não subscritas nos respectivos boletins de subscrição, observado que os acionistas
poderão indicar, no momento da subscrição e manifestação de interesse de sobras, a
quantidade de sobras que desejam subscrever.
Caso, após a(s) rodada(s) de rateio ainda permaneçam ações não subscritas, a Companhia,
por deliberação do Conselho de Administração, poderá homologar parcialmente o aumento de
capital com o cancelamento das sobras, desde que o montante subscrito atinja o valor da
Subscrição Mínima de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove
milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito
centavos), com a emissão de 800.752.314 (oitocentos milhões, setecentos e cinquenta e dois
mil e trezentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
No eventual rateio de sobras, os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras
no boletim de subscrição terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação de Aviso
aos Acionistas pela Companhia, para a subscrição das sobras rateadas, observada a
proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e observado
também o valor total do aumento de capital.
Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento de capital e buscando
assegurar que os acionistas que desejem subscrever parte do aumento possam, no momento
do exercício do direito de subscrição, condicionar sua decisão de investimento às condições
finais do aumento de capital, cada acionista poderá, no ato da subscrição, condicionar a
subscrição do aumento de capital que lhe cabe: (i) a que haja a subscrição do valor máximo do
aumento de capital; (ii) a que haja a subscrição de um determinado valor mínimo de aumento
15

BIOSEV S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 11º andar
Pinheiros – CEP 01452-919
São Paulo/SP - Brasil

Telefone: 55 11 30925200
Fax: 55 11 30925341

de capital, desde que tal valor mínimo não seja inferior ao valor de Subscrição Mínima de
R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e
quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos); (iii) a
receber a totalidade das ações subscritas; ou (iv) a receber apenas ações em número mínimo
necessário para manter suas respectivas participações no capital social da Companhia.
(r)

Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja

previsão de homologação parcial do aumento de capital
Caso não se concretize a subscrição integral do aumento de capital no prazo do exercício do
direito de preferência e rateio de sobras, o Conselho de Administração poderá homologar
parcialmente o aumento de capital tão logo possível, desde que o montante subscrito atinja o
valor de Subscrição Mínima.
Na hipótese de homologação parcial do aumento de capital, não será concedido prazo
adicional para a reconsideração da decisão de sua subscrição pelos acionistas. No entanto,
será assegurado ao subscritor o direito de subscrição condicionada do aumento de capital.
Para tanto, o subscritor deverá, no momento da subscrição, condicionar a subscrição do
aumento de capital que lhe cabe: (i) a que haja a subscrição do valor máximo do aumento de
capital; (ii) a que haja a subscrição de um determinado valor mínimo de aumento de capital,
desde que tal valor mínimo não seja inferior ao valor de Subscrição Mínima de
R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e
quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos); (iii) a
receber a totalidade das ações subscritas; ou (iv) a receber apenas ações em número mínimo
necessário para manter suas respectivas participações no capital social da Companhia.
O acionista cuja condição para a subscrição prevista no respectivo boletim de subscrição não
se implementar, receberá o valor por ele integralizado, sem correção monetária, total ou
parcialmente, conforme opção indicada no respectivo boletim de subscrição.
Levando em conta a vontade dos acionistas indicada nos boletins de subscrição, o Conselho
de Administração da Companhia reunir-se-á para calcular o valor do aumento do capital a ser
homologado total ou parcialmente, procedendo à correspondente homologação.
(s)

Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em

bens:
Não aplicável.
6.

Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas:

Não aplicável.
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7.

Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de

dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição:
Não aplicável.
8.
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Em caso de aumento de capital decorrente de plano de opção:

Não aplicável.
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Conclusões do Estudo de Valor Econômico
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Assessment Report Summary
March 22nd, 2018

Disclaimer
THE FOLLOWING INFORMATION IS IMPORTANT AND SHOULD BE READ CAREFULLY AND IN ITS ENTIRETY
1. N M Rothschild & Sons (Brasil) Ltda. ("Rothschild") was engaged by Biosev S.A. ("Biosev" or "Company") to prepare a valuation study (“Assessment Report") on the Company’s
economic value. The material presented herein is an extract of such Assessment Report (“Summary” and together with the Assessment Report, “Materials”). Only the full access to
the Assessment Report allows for a complete understanding of the study performed by Rothschild.
2. The Materials have been prepared exclusively for use by the Company’s Board of Directors. They may not be used for any other purpose without the prior written authorization of
Rothschild. The Materials, including its analyses and conclusions, (i) do not constitute a recommendation to any board member or shareholder of the Company, or any of their
controlling, controlled, or related companies ("Affiliates") on how to exercise its rights, vote or act on any matter; and (ii) cannot be used to justify and substantiate the exercise of
voting rights of any person on any matter. No investor or shareholders of the Company should take any investment decision based on the Materials.
3. To come to the conclusions presented in the Materials, we performed the following procedures, among others we: (i) reviewed the audited financial statements of the Company for
the years ending on March 31st 2015, 2016 and 2017 and last available financial statement as of December 31 st 2017; (ii) reviewed the financial, operational and management
projections (“5y Business Plan”) provided by the Company starting in April 1 st 2018 to March 31st 2023; (iii) reviewed the budget and landing forecast (“Budget”) provided by the
Company from January 1st 2018 to March 31st 2018; (iv) performed such other financial studies and analyses and considered such other information as we deemed appropriate; and
(v) reviewed other publicly available information on the Company (collectively, the "Information") and its relevant market for the purposes of the study. Our study is necessarily based
on economic, market and other conditions as in effect on, and the information made available to us as of, the date hereof. It should be understood that subsequent developments
may affect the Materials and that we do not have any obligation to update, revise, or reaffirm the Materials.
4. Within the scope of our review we do not assume any responsibility or liability for independent investigation of any of the Information provided by the Company and we relied on the
completeness and accuracy of the Information in all material respects. Furthermore, we were not asked to perform, and we did not perform, (i) independent verification of the
Information or of the documentation that supports the Information; (ii) a technical audit of the Company’s operations; (iii) independent verification or valuation of any of the Company’s
assets or liabilities (including any property, assets or unrecorded contingency, liability or financing,); (iv) assessment of the Company’s solvency under bankruptcy, insolvency, or
similar legislation; or (v) any physical inspection of the Company’s properties, facilities or assets.
5. We are not an accounting firm and we do not provide accounting or auditing services in connection with the Materials. We are not a law firm and we do not provide legal, regulatory
or tax services regarding the Materials. The preparation of the Assessment Report and of this Summary by Rothschild do not include any service or opinion related to such services.
No accounting, financial, legal, tax, or any other kind of due diligence process was performed with respect to Biosev or any third party.
6. Rothschild, its officers, employees, consultants, agents, and representatives do not provide, and will not provide, any representation, direct or implied, or any warranty concerning
the accuracy or completeness of the Information (including financial and operating projections provided by Biosev’s management, and assumptions and estimates underlying such
projections) used in the preparation of the Materials.
7. No representation or warranty, direct or implied, is made by Rothschild regarding the truthfulness, accuracy, or sufficiency of the information contained herein, or the Information
underlying the preparation of the Assessment Report. Nothing contained in the Assessment Report or in the Summary may be interpreted or construed as a representation by
Rothschild as to the past or the future.
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8. With the consent of the Company's management, we assumed that: (i) the operational and financial projections and the demand and market growth projections, provided to
Rothschild by the Company’s management were prepared on bases that reflect the best estimates currently available and the best judgment of the Company's management
regarding the Company’s future financial performance and regarding future demand and market growth; and (ii) from the delivery date of the Information to the present date, neither
the Company nor its management is aware of any information that could materially impact the business, financial condition, assets, liabilities, business prospects or business
transactions, and neither of them is aware of any other significant event that could change the Company’s future performance or the Information, make the Information incorrect or
inaccurate in any material aspect, or have a material effect on the Materials.

9. Due to the fact that the analysis is based on forecast future results provided by the Company’s management, such analysis and values intrinsically do not necessarily indicate the
financial results that will be achieved by the Company in the future, and the Company’s actual future financial results may be significantly more or less favorable than the data used in
our analysis. In addition, since analyses of this kind are intrinsically subject to uncertainties, as they are based on events and factors which are beyond our control and the control of
the Company, we shall not have any liability whatsoever if the future results of the Company differ from the results presented in the Materials. There is no guarantee that the future
results of the Company will be the same as those contained in the financial projections used as a basis for our analysis, and, accordingly, the differences between such projections
and the Company’s financial results may be material. The future results of the Company may also be affected by economic and market conditions.
10. The preparation of a financial analysis is a complex process which involves subjective judgments and various determinations as to the most appropriate and relevant analysis
methods, and the application of such methods to the specific circumstances. Accordingly, (i) the Assessment Report is not subject to a partial analysis and no such partial analysis
shall be made based on this Summary, which cannot be considered alone. In order to come to the conclusions presented in the Assessment Report, we did not give specific weight to
given factors considered in the Assessment Report, but instead applied qualitative reasoning to the analyses and factors, considered within the specific circumstances of the
Company. We came to a final conclusion based on the results of the entire analysis, considered as a whole, and we did not come to conclusions based on, or related to, any
individual factors or methods in our analysis. Accordingly, our analysis must be considered as a whole and the selection of parts of our analysis, or specific factors, without considering
the whole of our analysis and conclusions, may result in an incomplete and incorrect understanding of the processes used in our analysis and conclusions.
11. The Materials are necessarily based on information provided to us up to the present date, and the points expressed are subject to change due to a number of factors, such as
market, economic, and other conditions, as well as the Company’s business and perspectives. Rothschild does not assume any responsibility or liability to update, rectify or cancel the
Assessment Report nor this Summary, in whole or in part, after the present date, or to indicate any events or matters related to third parties that Rothschild may become aware of and
that could change the contents of the Materials after the present date.

12. We will receive a fee for the preparation of the Materials (to be paid by Biosev) regardless of our conclusions under such documents. In addition, the Company has agreed to
indemnify us for certain liabilities arising out of our engagement.
13. We have rendered from time to time in the past financial advisory and other services to the Company and to some of the Company’s shareholders or its Affiliates, for which we
were paid, and we may in future render such services to some of the Company’s shareholders and to the Company or its Affiliates, for which we would expect to be paid.
14. The Assessment Report and this Summary is the intellectual property of Rothschild and may not be published, reproduced, copied, summarized, quoted, disclosed or distributed,
in whole or in part, or used by third parties, without the prior written authorization of Rothschild, except as required by law. If the disclosure of this Report becomes necessary under
applicable law, it may only be disclosed if its contents are reproduced in their entirety, and any description or reference to Rothschild must be made in a manner reasonably
acceptable to Rothschild.

15. The financial calculations included in the Assessment Report may not always result in a precise number due to rounding.
16. The Materials were drafted exclusively in English and, in the event it is translated to another language, the English version shall prevail for all purposes and effects.
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1.1 Scope of the valuation

Rothschild was engaged by Biosev S.A. ("Biosev" or "Company") to prepare a valuation study (“Assessment Report") of
Biosev’s economic value as an ancillary document to Biosev’s Board of Directors in connection with a potential private
capital increase (“Transaction”)



For such, the following analysis were performed:
– Market value
– Book value of equity
– Trading multiples
– Transaction multiples
– Discounted cash flow (“DCF”)
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1.2 Considerations on the valuation methodologies
DCF as the most appropriate valuation criteria to value Biosev
Considerations


Takes into account the current market value of Biosev

Market value



Given the limited liquidity of Biosev’s shares coupled with the fact that it is not present in any relevant traded Brazilian index, its price may not be a
good proxy for Biosev’s economic value

Book value of
equity



Takes into account only historical accounting value



Does not reflect growth and future perspectives of the business



Usually a good price reference, since it takes into account the current market environment for the stock
Adequate valuation methodology in case there are truly comparable peers

Trading
multiples

Transaction
multiples

Discounted
cash flow



–

São Martinho is the closest listed company to Biosev



In the case of Biosev, the application of São Martinho’s multiples as of today is not adequate as Biosev’s current financial risk and lower profitability
would not be captured by this methodology



Reflects relative valuation implied in transactions involving similar companies



Lack of relevant comparable transactions with available / reliable information (most targets were not publicly traded)



Does not fully capture different asset / transaction characteristics and multiples are influenced by overall macro economic environment at the time
of the transactions (sugar prices, oil prices, foreign exchange and interest rates)



Captures the specifics of Biosev’s business model and asset characteristics (cash flow generation, mills location, cane supply, product mix), and
future growth perspectives (operational efficiency gains, sugar and ethanol prices, among others)



Reflects the best estimates and views of the management about the future performance of the company



Depends on several operational and financial assumptions, which may be more or less predictable and, therefore, can affect the relevance of the
methodology
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1.3 Summary Valuation
Enterprise value and equity value
Criteria
1

Comments

Market value
Share price: 30 days VWAP

Enterprise value (R$m)

30 days volume weighted
average price (21-Fev-18 to 22Mar-18)

1,186

8,533
8,386

Closing price on 22-Mar-18

Share price: Spot

Equity value (R$m)

1,039

2
Book value of equity
As of December 31st, 2017

Based on the last financial
information released by the
company (as of 31-Dec-2017)

(1,454)

5,894

3
Trading multiples
EV / EBITDA (ex-land) LTM1: 4.0x

Based on São Martinho trading
multiples adjusted for land
value

6,670

(677)
2,218

9,565

EV/ton (ex-land) LTM: 91.9 USD/ton2

4
Transaction multiples
EV/ton since 2013: 69.2 USD/ton

Average multiple of the
precedent transactions since
2013

7,202

(146)

5

WACC: +/- 1%

FCFF based on Biosev’s 5-year
Business Plan, discounted by
the weighted average cost of
capital (WACC)

7,680

EV/ton multiple: +/- 5%

Terminal value assuming an
EV/ton (US$) multiple

7,687

Discounted cash flow (FCFF)

Notes
1
Last twelve months (LTM) as of Dec-17
2
Valuation multiple usually applied in the sugar and ethanol industry

7,980

633
8,296

333

8,274

340

7,980

949
633
926
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1.4 Summary Valuation
Price per share
Criteria
1

Comments

Market value
Share price: 30 days VWAP

Price per share (R$/share)

30 days volume weighted
average price (21-Fev-18 to 22Mar-18)

5.40
4.73

Closing price on 22-Mar-18

Share price: Spot

2
Book value of equity
As of December 31st, 2017

Based on the last financial
information released by the
company (as of 31-Dec-2017)

(6.62)

3
Trading multiples
EV / EBITDA (ex-land) LTM1: 4.0x

Based on São Martinho trading
multiples adjusted for land
value

(3.08)
10.10

EV/ton (ex-land) LTM: 91.9 USD/ton2

4
Transaction multiples
EV/ton since 2013: 69.2 USD/ton

Average multiple of the
precedent transactions since
2013

(0.66)

5

WACC: +/- 1%

FCFF based on Biosev’s 5-year
Business Plan, discounted by
the weighted average cost of
capital (WACC)

EV/ton multiple: +/- 5%

Terminal value assuming an
EV/ton (US$) multiple

Discounted cash flow (FCFF)

Notes
1
Last twelve months (LTM) as of Dec-17
2
Valuation multiple usually applied in the sugar and ethanol industry

2.88
1.51

4.32
2.88

1.55

4.22

6

