03 de dezembro de 2014
3724/2014-SAE
Biosev S.A.
Sr. Paulo Prignolato
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 04/12/2014, sobre o teor da notícia veiculada na agência Estado –
Broadcast, em 03/12/2014, sob o título “Biosev planeja reduzir alavancagem para 2,5 vezes no médio
prazo”, bem como outras informações consideradas importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta
dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual
aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM,
respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.:
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
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BIOSEV PLANEJA REDUZIR ALAVANCAGEM PARA 2,5 VEZES NO MÉDIO PRAZO
São Paulo, 03/12/2014 - A Biosev, braço sucroenergético da Louis Dreyfus Commodities (LDC), planeja
reduzir sua alavancagem para 2,5 vezes no médio prazo, afirmou há pouco o diretor de Finanças e de Relações
com Investidor da companhia, Paulo Prignolato, durante reunião com analistas e investidores (Apimec), em
São Paulo. Em setembro, a alavancagem da companhia, calculada pela relação entre dívida líquida ajustada e
Ebitda, estava em 4 vezes.
Para atingir a meta, a empresa carregou seus estoques de açúcar e etanol para vendê-los no atual período de
entressafra, que vai até março e tradicionalmente apresenta preços mais atrativos, segundo Prignolato.
A Biosev também vem fazendo financiamentos com bancos e agentes de fomento para reduzir custos. "Estamos
com iniciativas em curso. Não estamos com dificuldades de rolar as dívidas de curto prazo", acrescentou o
executivo, explicando que a companhia está alongando o perfil da dívida. Conforme ele, 71% da dívida da
companhia é em dólar.
A Biosev possui 11 usinas nos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Norte, com
capacidade total de moagem de 36,4 milhões de toneladas por safra. (José Roberto Gomes jose.roberto@estadao.com)
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São Paulo, 04 de dezembro de 2014.
À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, 275 - 5º andar
São Paulo – SP
At.: Superintendência de Acompanhamento de Empresas
Sr. Nelson Barroso Ortega
c/c:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 33º andar
Rio de Janeiro – RJ
At.: Superintendência de Relações com Empresas – SEP
Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa - 3724/2014-SAE
Prezados Senhores,
Fazemos referência ao Ofício 3724/2014 -SAE enviado à Biosev S.A. (“Companhia”), datado de 03
de dezembro de 2014, por meio do qual foi solicitado à Companhia esclarecimentos sobre notícia
veiculada pela agência Estado - Broadcast, em 3/12/2014, sob o título "Biosev planeja reduzir
alavancagem para 2,5 vezes no médio prazo".
A Companhia vem respeitosamente esclarecer que sua Política Financeira e de Gestão de Riscos
aprovada por seu Conselho de Administração em reunião realizada em 13 de setembro de 2013,
conforme disponível no website de Relações com Investidores da Companhia, estabelece parâmetros
financeiros e orientações transparentes para todos os públicos de relacionamento da Companhia
mediante a determinação formal de alvos, limites e orientações. Dentre tais orientações, referida
Política Financeira e de Gestão de Risco estabelece em seu Capítulo 4 – Limites de alvo de
alavancagem o limite de 2,5x para a medida de Dívida Líquida Ajustada sobre EBITDA Ajustado.
Dessa forma, a afirmação mencionada na notícia veiculada pela agência Estado - Broadcast, em
3/12/2014 foi feita com base em informações já disponibilizadas para o mercado em geral, e em total
consonância com a referida Política Financeira e de Gestão de Riscos da Companhia.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
BIOSEV S.A.
Paulo Prignolato
Diretor de Relações com Investidores

