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GranBio Investimentos S.A.
CNPJ nº 14.191.427/0001-29

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)

             Controladora                               Consolidado             
       (Reapresentado)                        (Reapresentado)              
Ativo Nota 31/12/18 31/12/17 01/01/17 31/12/18 31/12/17 01/01/17
Caixa e equivalentes de caixa 8 30.201 69 19.701 51.159 965 22.558
Contas a receber 9 5 6 – 904 881 403
Conta corrente com partes relacionadas 10 65.290 279.979 211.927 6.343 14.313 21.618
Outras contas a receber com 
 partes relacionadas 10 19.646 10.506 982 60.055 25.717 37.324
Adiantamentos a fornecedores  186 12 57 12.303 6.439 6.750
Estoques 11 – – – 14.366 6.570 20.317
Ativo biológico 12 – – – 3.228 1.236 9.285
Impostos a recuperar  2.407 2.342 2.227 2.046 8.942 8.777
Outros créditos a receber 14 – – 47.520 0 – 47.520
Despesa antecipada  33 7 56 1.255 918 1.715
Total do ativo circulante  117.768 292.921 282.470 151.659 65.981 176.267
Aplicações financeiras 13 – – – 21.402 24.634 40.693
Impostos a recuperar  – – – 6.689 6.689 698
Depósitos judiciais  117 62 58 1.474 957 –
Outros créditos a receber 14 22.537 22.087 22.087 22.537 22.087 22.087
Investimentos 15 676.090 467.066 586.058 138.021 131.545 173.097
Imobilizado 16 157 218 8.659 939.393 996.451 958.741
Intangível 17 142 468 794 27.940 26.060 23.393
Total do ativo não circulante  699.043 489.901 617.656 1.157.456 1.208.423 1.218.709
Total do ativo  816.811 782.822 900.126 1.309.115 1.274.404 1.394.976

              Controladora                              Consolidado              
        (Reapresentado)                        (Reapresentado)              
Passivo Nota 31/12/18 31/12/17 01/01/17 31/12/18 31/12/17 01/01/17
Empréstimos e financiamentos 19 917 1.500 19.218 147.458 96.109 77.327
Fornecedores  1.325 1.794 1.490 23.727 21.708 10.244
Conta corrente com partes relacionadas 10 79.153 16.459 129 56.686 18.757 601
Obrigações tributárias e trabalhistas  832 740 807 4.954 3.348 7.823
Contas a pagar  344 – – 5.185 1 –
Subvenção  – – – 3.471 1.543 1.971
Total do passivo circulante  82.571 20.493 21.644 241.481 141.466 97.966
Empréstimos e financiamentos 19 113.511 112.231 107.861 446.211 482.172 526.389
Fornecedores  – – – – 668 –
Contas a pagar  434 – – 1.128 – –
Total do passivo não circulante  113.945 112.231 107.861 447.339 482.840 526.389
Patrimônio liquido
Capital social 20 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Reversas de capital  107.589 107.139 105.598 107.589 107.139 105.598
Ajustes de avaliação patrimonial 20 83.091 54.649 92.689 83.091 54.649 92.689
Prejuízos acumulados  (470.385) (411.690) (327.666) (470.385) (411.690) (327.666)
Total do patrimônio liquido  620.295 650.098 770.621 620.295 650.098 770.621
Total do passivo e patrimônio líquido  816.811 782.822 900.126 1.309.115 1.274.404 1.394.976

Demonstrações do resultado       Controladora       Consolidado
 (Reapresentado) (Reapresentado)
 Nota    2018     2017     2018      2017
Receitas dos produtos vendidos e serviços prestados 21 – – 24.254 25.637
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 22 – – (16.406) (33.665)
Lucro (prejuízo) bruto  – – 7.848 (8.028)
Receitas e (despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais 23 (3.155) (472) (39.395) (22.304)
Outras receitas e (despesas) operacionais 24 – (7.822) 37.901 (7.266)
Provisão de perda por redução ao valor recuperável 25 (1.273) (1.515) (1.273) (50.474)
Resultado de equivalência patrimonial 15 (39.238) (63.192) (16.781) (2.145)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas  (43.666) (73.001) (11.700) (90.217)
Receitas financeiras 26 230 262 6.788 18.752
Despesas financeiras 26 (15.259) (11.285) (53.783) (12.559)
Despesas financeiras, líquidas  (15.029) (11.023) (46.995) 6.193
(Prejuízo) do exercício atribuído aos sócios  (58.695) (84.024) (58.695) (84.024)
Demonstrações do resultado abrangente        Controladora          Consolidado
  (Reapresentado) (Reapresentado)
     2018      2017     2018      2017
Prejuízo do exercício (58.695) (84.024) (58.695) (84.024)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados
 para resultados em períodos subsequentes:
Baixa do valor de venda de participação societária (nota 15.d) – (36.908) – (36.908)
Ajuste acumulado de conversão - CTA (nota 15.d) 28.442 (1.132) 28.442 (1.132)
Resultado abrangente do exercício (30.253) (122.064) (30.253) (122.064)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
     Ajuste de Prejuízos Patrimônio
  Capital Reserva avaliação acumu- líquido atribuído
 Nota    social de capital patrimonial        lados    aos acionistas
Saldos em 01/01/2017 (reapresentado)  900.000 105.598 92.689 (327.666) 770.621
Baixa por alienação de investimento  – – (36.908) – (36.908)
Variação cambial na conversão de moeda 15.d – – (1.132) – (1.132)
Atualização monetárias das ações 20.c – 1.541 – – 1.541
Prejuízo do exercício  – – – (84.024) (84.024)
Saldos em 31/12/2017 (reapresentado)  900.000 107.139 54.649 (411.690) 650.098
Variação cambial na conversão de moeda 15.d – – 28.442 – 28.442
Atualização monetárias das ações 20.c – 450 – – 450
Prejuízo do exercício  – – – (58.695) (58.695)
Saldos em 31/12/2018 (reapresentado)  900.000 107.589 83.091 (470.385) 620.295
Demonstrações dos fluxos de caixa         Controladora        Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais      2018      2017      2018      2017
(Prejuízo) do exercício (58.695) (84.024) (58.695) (84.024)
Ajustes por:
Depreciação (Nota 16) 75 583 15.140 16.696
Amortização (Nota 17) 326 326 629 630
Baixa Ativo imobilizado (Nota 16) – 10.951 58.658 11.400
Baixa ativo biológico – – – 8.049
Resultado de equivalência patrimonial (nota 15) 39.238 63.192 16.781 2.145
Provisão juros empréstimos e financiamentos (Nota 19.b) 6.769 6.658 35.714 8.063
Provisão de perda por redução ao valor recuperável 1.273 1.515 1.273 50.474
Provisão para desvalorização dos estoques – – 8.985 698
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber 1 (6) (23) (478)
Partes relacionadas 46.970 (61.634) 13.599 (13.402)
Adiantamento a fornecedores (174) 45 (5.561) 311
Estoques – – (16.781) 13.049
Impostos a recuperar (65) (115) 6.896 (6.853)
Despesa antecipada (26) 50 (337) 797
Depósitos judiciais (55) (4) (517) (259)
Fornecedores (469) 304 2.906 12.131
Obrigações tributárias e trabalhistas 92 (66) 1.606 (4.475)
Subvenção – – 1.928 (430)
Outras contas a pagar 778 – 6.312 (1)
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades operacionais 36.038 (62.225) 88.513 14.521
 Juros empréstimos e financiamentos amortizados (Nota 19 b) (5.572) (5.503) (15.175) (6.600)
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades operacionais 30.466 (67.728) 73.338 7.921
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aumento (redução) de capital em subsidiária e controlada em conjunto – – – 1.367
Aplicações financeiras – – 3.232 16.059
Aquisição de ativos biológicos (Nota 12) – – (1.992) –
Aquisição de imobilizado (Nota 16) (14) (3.094) (16.740) (65.806)
Aquisições intangível (Nota 17) – – (2.509) (3.297)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (14) (3.094) (18.009) (51.677)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Aumento de capital social – 49.061 – 49.061
Redução de capital em controladas – 16.633 – –
Captação de empréstimos e financiamentos (Nota 19 b) – – – 1.656
Amortização de empréstimos e financiamentos (Nota 19 b) (320) (14.504) (5.151) (28.554)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (320) 51.190 (5.151) 22.163
Efeito da variação das taxas de câmbio sobre o caixa equivalentes de caixa – – 16 –
Origem (aplicação) de caixa e equivalentes de caixa 30.132 (19.632) 50.194 (21.593)
Caixa e equivalentes em 1° de janeiro 69 19.701 965 22.558
Caixa e equivalentes em 31 de dezembro 30.201 69 51.159 965
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 30.132 (19.632) 50.194 (21.593)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
1. Contexto operacional - A GranBio Investimentos S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima de capital fecha-
do com sede na cidade de São Paulo - SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - Conj. 1503 e 1504, constituída em 
13 de junho de 2011 e tendo como objeto social o investimento em outras sociedades. A Companhia estruturou as 
suas investidas diretas e indiretas de modo a garantir atuação integrada em toda a cadeia de valor do etanol de 
segunda geração e da química verde. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia é controlada diretamente pela 
GranInvestimentos S.A com 85% de participação e BNDES Participações S.A. com 15% de participação e indireta-
mente pela Graal Participações Ltda. Resultados operacionais - As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram preparadas com base na continuidade operacional, a Administração fez uma avaliação sobre a 
capacidade de continuidade operacional da Companhia no futuro previsível, que levaram em considerações diver-
sos fatores relatados abaixo. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou um capital circulante líquido 
consolidado negativo R$78.838, prejuízo líquido consolidado de R$52.024 e fluxo de caixa operacional consolidado 
de R$73.338. O Grupo está sujeito a riscos e incertezas frequentemente associadas a uma empresa que desenvol-
ve tecnologias e as aplica em escala industrial pela primeira vez. Esses riscos incluem, mas não se limitam, ao fato 
de seu negócio basear-se em tecnologias de natureza disruptivas; à necessidade adicional de aportes de capital 
em fase de desenvolvimento operacional; ao seu nível de endividamento; as regulamentações governamentais no 
setor de energia renovável, que podem implicar em efeito adverso para o Grupo. Os resultados operacionais da 
Companhia podem ser materialmente afetados pelos fatores anteriores. A Administração segue analisando alterna-
tivas que assegurem o Grupo apresentar uma estrutura de capital equilibrada, visando suportar seu plano de negó-
cios. Tais alternativas incluem, mas não se limitam ao desenvolvimento de parcerias estratégicas para o desenvol-
vimento dos negócios, a avaliação contínua das oportunidades de otimização das atuais linhas de crédito e a 
atração de novos investidores para garantir o cumprimento do seu plano de negócios. O mercado está buscando 
biomassa de baixo custo, para a qual a energia pode trazer enormes vantagens sobre outras fontes de biomassa. 
Há também uma ampla gama de possibilidades e grande demanda para a aplicação de nanocelulose. Na nota ex-
plicativa nº 29 comentamos as ações que a Companhia está tomando para manter as operações. 2. Relação de 
entidades controladas - Controladas diretas - BioVertis Produção Agrícola Ltda. (“BioVertis”): Empresa de-
dicada à experimentação, desenvolvimento, plantio, produção e colheita de biomassa, mais especificamente cana 
energia e palha de cana. A Empresa possui contratos de licenciamento de cana energia junto a clientes produtores 
de etanol, programa este que se encontra nas etapas de plantio de viveiro e semi-comercial, com expectativa de 
escalonamento para plantio comercial nos próximos anos. BioEdge Agroindustrial Ltda.: Empresa dedicada ao 
investimento em plantas de etanol de segunda geração e bioquímicos em escala comercial. A Empresa vem con-
centrando seus esforços para viabilizar operação contínua e estável da sua planta industrial de produção de etanol 
celulósico. BioCelere Agroindustrial Ltda.: Empresa dedicada à pesquisa científica com o objetivo do aprimora-
mento de processos, em escala laboratorial, de conversão de biomassa em açúcar e desenvolvimento de micror-
ganismos geneticamente modificados. O principal destaque da referida Empresa foi o patenteamento e deferimen-
to para uso comercial de levedura própria geneticamente modificada utilizada na produção de etanol de segunda 
geração, o referido microrganismo foi testado em condições industriais. BioPlant Agroindustrial Ltda.: Empresa 
dedicada à implementação e estudo de soluções em escala industrial para a produção de bioquímicos e biocom-
bustíveis. GranBio LLC: Empresa estabelecida nos Estados Unidos da América e dedicada as atividades de inves-
timento em empresas que estrategicamente se conectem com o plano de negócios da Companhia, através do de-
senvolvimento de tecnologias de conversão de biomassa em açúcar celulósico para bioquímicos e etanol de segun-
da geração, além do desenvolvimento de nano celulose para biomateriais diversos. Controladas indiretas - Bio-
Flex Agroindustrial S.A.: Empresa dedicada a produção de biomassa, processamento de biomassa para a produ-
ção e comercialização de biocombustíveis, energia elétrica, bioquímicos e farmoquímicos, pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológicos, comercialização de palha, bagaço e biomassa de cana-de-açúcar. Controladas em conjunto 
- Companhia Energética de São Miguel dos Campos: Empresa dedicada ao desenvolvimento de um sistema 
integrado de geração de vapor e energia elétrica utilizando biomassa - cogeração, fornecimento de energia elétrica 
e vapor e prestação de serviços relacionados à geração e otimização de eficiência energética. GranApi LLC: É 
uma holding estabelecida nos Estados Unidos da América que busca empresa que desenvolve tecnologias voltas 
a etanol celulósico, bioquímicos e nanocelulose. API - Intelectual Property Holdings - LLC: Empresa estabelecida 
nos Estados Unidos da América com o intuito de administrar as patentes de etanol celulósico, bioquímicos e nano-
celulose. SGBio Renováveis S.A.: Empresa dedicada à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação relacio-
nadas com tecnológico e inovação relacionadas com tecnologias de processamento de biomassa e de produção de 
químicos a partir de biomassa. Na nota explicativa 4 a. demonstramos os percentuais de participações das empre-
sas controladas direta e indiretamente. 3. Base de preparação e elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas - Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as normas 
contábeis estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC em consonância com a legislação societá-
ria e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC.  A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 16 de agosto de 2020. Após a 
sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Detalhes sobre as polí-
ticas contábeis da Companhia estão apresentadas na nota explicativa 4. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, a qual é a moeda funcional da Companhia e suas contro-
ladas, exceto pela controlada GranBio LLC, que possui moeda funcional Dólar. Todos os saldos foram arredonda-
dos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos - Na 
preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos e esti-
mativas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de forma 
contínua.  As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos - As informações sobre 
julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconhe-
cidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 4.a - 
Base de consolidação: determinação se a Companhia detém de fato controle sobre uma investida; • Nota expli-
cativa nº 4.a - (i) Classificação de negócios das controladas direta e indiretamente e das controladas em conjunto, 
determinação se o Grupo tem influência significativa sobre uma investida, para o reconhecimento da equivalência 
patrimonial em uma investida; b. Incertezas sobre premissas e estimativas - As informações sobre as incertezas 
relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2018 que possuem um risco significativo de resultar 
em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguin-
tes notas explicativas: • Nota explicativa nº 9 - Contas a receber - teste de redução ao valor recuperável do contas 
a receber; • Nota explicativa nº 11 - Estoques - teste de redução ao valor recuperável dos estoques e principais 
premissas subjacentes aos valores recuperáveis; • Nota explicativa nº 16 - Imobilizado - teste de redução ao valor 
recuperável de imobilizado • Nota explicativa nº 17 - Intangível - principais premissas em relação aos valores re-
cuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de desenvolvimento Mensuração do valor justo - Uma série 
de políticas e divulgações contábeis da Companhia e suas controladas requerem a mensuração de valor justo para 
ativos e passivos financeiros e não financeiros.  ssivo, a Companhia e suas controladas usam dados observáveis 
de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia 

baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado 
de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis). 4. Principais políticas contábeis - A Companhia e suas controladas aplicaram as políti-
cas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações 
financeiras, salvo indicação ao contrário. a. Base de consolidação - Descrição dos principais procedimentos
de consolidação - As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Companhia e suas 
controladas e coligadas a seguir relacionadas: 
            Percentual de participação          
Controladas diretas  31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
GranBio LLC 100,00% 100,00% 100,00%
BioCelere Agroindustrial Ltda. 99,99% 99,99% 99,99%
BioVertis Produção Agrícola Ltda. 99,99% 99,99% 99,99%
BioEdge Agroindustrial Ltda. 99,99% 99,99% 99,99%
BioPlant Agroindustrial Ltda. 99,99% 99,99% 99,99%
Controlada indireta
Bioflex Agroindustrial S.A. 99,99% 99,99% 99,99%
Controladas em conjunto
Companhia Energética de São Miguel dos Campos 50,00% 50,00% 50,00%
Granapi LLC. 50,00% 50,00% 50,00%
API - Intelectual Property Holdings - LLC. 50,00% 50,00% 50,00%
SGBio Renováveis S.A. 50,00% 50,00% 50,00%
(i) Controladas - A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu 
poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de controladas são reco-
nhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. (ii) Investimentos em entidades contabilizadas pelo 
método da equivalência patrimonial - Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método 
da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coligadas e empreendimentos controlados em 
conjunto (joint ventures). As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, te-
nha influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais.
Para ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, deve existir um acordo contratual que permite a 
Companhia o controle compartilhado da entidade e dá o direito aos ativos líquidos da entidade controlada em con-
junto, e não direito aos seus ativos e passivos específicos. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo
custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras in-
cluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangentes da
investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas demonstrações finan-
ceiras individuais da controladora, investimentos em controladas também são contabilizados com o uso desse
método. (iii) Transações eliminadas na consolidação - Os saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas 
ou despesas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras
consolidadas. Os ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas registrados por equi-
valência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida.
Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente até o
ponto em que não haja evidência de perda por redução do valor recuperável. (iv) Perda de controle - Quando a
Companhia perde o controle sobre uma controlada, a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qualquer 
participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa con-
trolada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia 
retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em 
que há a perda de controle. b. Moeda estrangeira - (i) Transações em moeda estrangeira - Transações em mo-
eda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia pelas taxas 
de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estran-
geiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e pas-
sivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados
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