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São Paulo, 30 de novembro de 2018.
À
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
At.: Sr. Gustavo André Ramos Inubia
Gerência de Acompanhamentos de Empresas 2 (GEA-2)
Superintendência de Relações com Empresas (SEP)
Rua Cincinato Braga, 340 – 2° andar
São Paulo, SP.

REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA VEICULADA NA MÍDIA.
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 349/2018/CVM/SEP/GEA-2 (“Ofício”), conforme parcialmente transcrito abaixo:

[...]
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada no sítio eletrônico do jornal Época Negócios, no dia
28.11.2018, sob o título “Biosev contrata banco para possível venda de usinas no Brasil, diz
fonte”, na qual constam, entre outras, as seguintes informações:
“A Biosev, fabricante de açúcar e etanol controlada pela trading Louis Dreyfus, contratou um
banco de investimentos para buscar potenciais compradores para algumas ou todas as suas
usinas no Brasil, disse uma fonte familiarizada com os planos à Reuters.
Uma segunda fonte, consultora para investidores que buscam oportunidades no setor agrícola
brasileiro, disse que a Biosev contratou um banco não identificado para explorar a venda da
usina Santa Elisa, uma das maiores empresas de açúcar do Brasil, com capacidade para moer
6,1 milhões de toneladas de cana por safra.”.
2. A respeito, requeremos a manifestação de V.Sa. sobre a veracidade das afirmações
veiculadas na notícia e, caso afirmativo, solicitamos sua manifestação sobre os motivos pelos
quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº
358/02.”
[...]
Inicialmente, a Companhia respeitosamente esclarece que, conforme Fatos Relevantes divulgados em 12 de
junho de 2018, 20 de setembro de 2018 e 09 de novembro de 2018, os dois últimos informando,
respectivamente, sobre a venda da unidade agroindustrial Estivas e sobre a venda da unidade agroindustrial
Giasa, bem como conforme respostas aos ofícios da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão n.º 1813/2018-SAE e n.º
1815/2018-SAE, divulgadas na forma de Comunicado ao Mercado e datadas respectivamente de 23 de

outubro de 2018 e 24 de outubro de 2018, já é de amplo conhecimento do mercado que a Companhia vem
implementando um programa de competitividade operacional, que inclui a análise de potenciais alternativas
estratégicas relacionadas a todo o seu portfolio de ativos, as quais podem envolver uma ampla gama de
oportunidades, dentre elas, a otimização de ativos, eventuais parcerias estratégicas, associações, joint
ventures, reorganizações e/ou alienações de ativos, como ocorrido por exemplo nas transações envolvendo
as unidades agroindustriais Estivas e Giasa, divulgadas ao mercado conforme mencionado acima.
Referido programa, como já informado, visa aumentar a geração de caixa e fortalecer a estrutura de capital
da Companhia, o que pode ser feito mediante a implementação de iniciativas que buscam uma maior
eficiência operacional e/ou o redimensionamento do portfolio de ativos da Companhia, de forma a torna-la
mais sustentável. .
Neste contexto, a Companhia contratou o Banco Rabobank para prestar serviços de consultoria e assessoria
financeira e apoiá-la na análise e execução de tais potenciais alternativas estratégicas em relação a todo o
seu portfolio de ativos. A Companhia esclarece ainda que referida contratação não foi objeto de fato
relevante, na medida em que a contratação desses serviços de consultoria e assessoria financeira se insere
em um contexto maior, já amplamente divulgado ao mercado, qual seja, o plano de competitividade
operacional da Companhia.
Por fim, a Companhia esclarece que dará continuidade ao seu programa de competitividade operacional,
inexistindo até o presente momento qualquer documento vinculante e/ou aprovação do Conselho de
Administração da Companhia referente a qualquer transação e/ou outra alternativa estratégica envolvendo
ativos da Companhia, além das transações já divulgadas ao mercado mediante Fato Relevante.
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
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Ofício nº 349/2018/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018.
Ao Senhor
Gustavo Lopes Theodozio
Diretor de Relações com Investidores da
BIOSEV S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar � Jardim Paulistano
01452-919 São Paulo − SP
Tel.: (11) 3092-5291
E-mail: ri@biosev.com
C/C: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; maiara.madureira@b3.com.br;
marcelo.heliodorio@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos.
Prezado Senhor,
1.
Reportamo-nos à notícia veiculada no sítio eletrônico do jorn al Época Negócios, no dia 28.11.2018, sob o
título “Biosev contrata banco para possível venda de usinas no Brasil, diz fonte”, na qual constam, entre outras, as
seguintes informações:
“A Biosev, fabricante de açúcar e etanol controlada pela trading Louis Dreyfus, contratou um banco
de investimentos para buscar potenciais compradores para algumas ou todas as suas usinas no
Brasil, disse uma fonte familiarizada com os planos à Reuters.
Uma segunda fonte, consultora para investidores que buscam oportunidades no setor agrícola
brasileiro, disse que a Biosev contratou um banco não identificado para explorar a venda da usina
Santa Elisa, uma das maiores empresas de açúcar do Brasil, com capacidade para moer 6,1 milhões
de toneladas de cana por safra.”.
2.
A respeito, requeremos a manifestação de V.S.a sobre a veracidade das afirmações veiculadas na
notícia e, caso afirmativo, solicitamos sua manifestação sobre os motivos pelos quais entendeu não se tratar
o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.

3.
Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE, categoria
“Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA”. O atendimento à
presente solicitação de manifestação por meio de comunicado a mercado não exime a eventual apuração de
responsabilidade pela não divulgação tempestiva de fato relevante, nos termos da Instrução CVM nº
358/2002.
4.
Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor de
Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do
mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por
sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários
sejam admitidos à negociação.
5.
Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02,
de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, bem como todas as demais pessoas
com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de
informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.
6.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que caberá a esta
autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da
Lei nº 6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº 452/2007, determinar a aplicação de
multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo
não atendimento ao presente Ofício, até o dia 30 de novembro de 2018.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Gustavo André Ramos Inubia, Gerente em exercício, em
29/11/2018, às 16:18, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 0642815 e o código CRC DA669A58.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0642815 and the "Código CRC" DA669A58.

