BIOSEV S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845

FATO RELEVANTE
A Biosev S.A., companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob n°
15.527.906/0001-36 (“Companhia”) (B3: BSEV3), em atendimento ao artigo 157, §4º, da Lei nº
6.404/76 e às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 358, de 3 de
janeiro de 2002, e em observância aos seus princípios de governança corporativa, vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral quanto ao seguinte:
Em 31 de dezembro de 2017, o passivo total da Companhia representava R$ 10,08 bilhões, o
que inclui (a) R$ 2,75 bilhões de pré-pagamentos comerciais, e (b) R$ 5,45 bilhões de dívida
bancária, da qual R$ 2,10 bilhões será devido nos próximos 12 (doze) meses, de acordo com as
últimas demonstrações financeiras da Companhia.
Neste contexto, a Companhia está em discussões relacionadas à extensão e renovação de parte
de seu endividamento bancário (aproximadamente R$ 3,66 bilhões).
A Companhia informará ao mercado sobre o resultado destas discussões.
São Paulo, 12 de março de 2018.
Paulo Prignolato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Biosev SA, a publicly-held company headquartered in the city of São Paulo, State of São Paulo,
at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 1,355, 11º andar, Pinheiros, registered with CNPJ/MF
under No. 15.527.906/0001-36 ("Company") (B3: BSEV3), in compliance with article 157,
paragraph 4, of Law 6404/76 and the provisions of Instruction of the Securities and Exchange
Commission no. 358, dated January 3rd, 2002, and in compliance with its corporate governance
principles, hereby informs its shareholders and the market in general of the following:
As of December 31st, 2017, Biosev’s total liabilities amounted to R$10.08 billion, which include
(a) R$ 2.75 billion of commercial prepayments, and (b) R$ 5.45 billion of bank debt out of
which R$ 2.10 billion is due within twelve months, as per the Company’s last financial
statements.
In this context, the Company is currently in discussions regarding extension and renewal of part
of its bank indebtedness (approximately R$ 3.66 billion).
The Company will inform the market about the outcome of such discussions.

São Paulo, March 12, 2018.
Paulo Prignolato
Chief Financial and Investor Relations Officer
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