Tonon celebra Contrato de Compra e Venda
de Ações com os Acionistas da Paraíso
Bioenergia SA.
Bocaina, 20 de março de 2013 - A Tonon Bioenergia S.A. informa que em 20 de Março de
2013 celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações com os acionistas da Paraíso
Bioenergia S.A. para adquirir a totalidade do capital social da Paraíso Bioenergia S.A.. O
Contrato, irrevogável e irretratável, está sujeito a determinadas condições precedentes,
usuais para operações desta natureza, inclusive aprovação do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica). Assim que concluída a transação, a Tonon será a
única acionista da Paraíso.
A Tonon acredita que essa transação trará significativa criação de valor em função das
sinergias esperadas, consolidando ainda mais a posição de destaque da Tonon nas suas
regiões de atuação.
Paraíso Bioenergia SA
A Paraíso opera uma única usina de açúcar, etanol e energia renovável situada na cidade
de Brotas com capacidade anual de moagem de 2.500.000 toneladas de cana de açúcar. A
Paraíso possui aproximadamente 1.690.000 toneladas de cana própria (cerca de 70% da
cana moída). A Paraíso tem capacidade de produzir aproximadamente 140 mil toneladas
de açúcar e 130 mil metros cúbicos de etanol hidratado. A Paraíso passou por significativos
investimentos de atualização de sua planta na safra 2011/12.
A Paraíso já iniciou a safra 13/14 em 7 de março de 2013 e espera moer cerca de
2.450.000 toneladas de cana.
A Paraíso agrega importantes parcerias estratégicas, que são:
Rhodia Energy Services (now Solvay) em co-geração e
Amyris sendo que a nova unidade de produção na Paraíso é a primeira do
mundo em escala industrial para produzir Farneseno, uma fonte renovável de
hidrocarbonetos
A Transação
A transação, condicionada ao cumprimento de condições precedentes, se dará
principalmente através da troca de ações de forma a manter a privilegiada situação de
liquidez da Tonon. Quando concluída, a estrutura acionária (pro-forma) da Tonon será de
aproximadamente 58% da família Tonon, 35% do Fundo DGF Terra Viva e 7% da família
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Pinheiro.
A liquidez proveniente da bem sucedida emissão realizada em janeiro de 2013 será
preservada.
Potenciais Sinergias
Racionalização da Gestão Agrícola / Otimização nas Unidades da Tonon em São Paulo.
O gerenciamento de duas unidades na mesma região deve permitir à Tonon capturar as
sinergias advindas de uma centralizada operação agrícola. Com esta transação, a Tonon
deve ser capaz de:
Otimizar a utilização de máquinas/equipamentos,
Reduzir os custos de manutenção agrícolas devido aos ganhos de escala,
Melhorar a performance agrícola, e
Melhorar o relacionamento com fornecedores e parceiros estratégicos
A aquisição da Paraíso representa um importante passo na estratégia de crescimento da
Tonon, acrescentando à sua plataforma atual um ativo que está estrategicamente
localizado devendo proporcionar sinergias significativas.
Aumento / Melhoria do Portfolio de Produtos. Através dessa aquisição a Tonon ampliará
a oferta de produtos. A Paraíso produz açúcar refinado e etanol hidratado além de manter
importantes parcerias com a Amyris e com a Rhodia.
Escala. Com o aumento da produção e melhoria do mix de produtos, a Tonon deve
aumentar significativamente a sua capacidade de manutenção de elevadas margens
operacionais. Uma vez concluída a transação, a Tonon deverá moer já na safra 2013/14
cerca de 8 milhões de toneladas com aproximadamente 6 milhões de toneladas de cana
própria (cerca de 75% de cana própria).
A Tonon manterá o mercado informado com relação ao andamento dessa transação. Mais
detalhes estão disponíveis na apresentação que se encontra na página da Tonon
www.tonon.com.br/ri na internet.
Sobre a Tonon Bioenergia S.A.
A Tonon é um importante produtor de açúcar, etanol e energia renovável do Brasil. O
capital da Tonon é detido pela família Tonon e pelo Fundo DGF Terra Viva. Considerada a
expansão em andamento a Tonon chegará a 9,7 milhões de capacidade. A Tonon contará
com duas unidades no Estado de São Paulo, uma em Bocaina e outra em Brotas, e uma no
Estado do Mato Grosso do Sul, em Maracaju.
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Tonon Bioenergia S.A.
Relação com Investidores
Rodrigo Aguiar, Presidente
Marcelo Miyake, Gerente Financeiro e de Relações com Investidores
Tel: (14) 3666-9131 e-mail: ri@tononbioenergia.com.br
website: www.tononbioenergia.com.br/ri
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