
A produtora de açúcar, etanol e
amido Tereos Internacional, só-
cia da Açúcar Guarani, anun-
ciou uma operação de aumento
de capital para impulsionar as
atividades da empresa ligadas à
produção de cereais, disse o
presidente executivo da empre-
sa no país, Alexis Duval.
O aumento entre R$ 252 mi-

lhões e R$ 370 milhões deverá
expandir o volume de ações em
circulação para ao menos 25%,
disse ele, atendendo à solicita-
ção da Bolsa de Valores de São
Paulo para que aumentasse a li-
quidez das ações.
Com sede em São Paulo, a Te-

reos Internacional é o braço pa-
ra cana-de-açúcar e cereais do
grupo francês Tereos, um dos
principais produtores de açú-
car, etanol e amido daUnião Eu-
ropeia. As atividades relaciona-
das ao açúcar de beterraba, ba-
seadas principalmente na Euro-
pa, permanecem dentro da coo-
perativa não listada, que reúne
12 mil agricultores.
Duval, que assumirá o posto

de seu pai no grupo em outu-
bro, falou que a companhia
controladora apoiará o aumen-
to de capital. “Um terço dos
fundos será usado para nosso
projeto na China, um terço pa-
ra nosso projeto com grãos no
Brasil e um terço para nossas
atividades europeias com
grãos”, afirmou.
A Tereos usará ¤ 35 milhões

para construir uma fábrica de
amido de trigo em Guangzhou,
na China, como parte de sua
joint venture com aWilmar In-
ternational, com sede em Cin-
gapura. A construção começa-
rá este ano e a fábrica deverá
estar pronta no fim de 2013 ou
no começo de 2014.
Outros ¤ 30 milhões serão

usados para construir uma fábri-
ca da Syral Halotek, braço da
empresa no Brasil, para produ-
zir amido de milho para o mer-
cado interno, que cresce entre
10% e 15% ao ano.
“Mesmo que haja incertezas

na China e no Brasil, o merca-
do europeu é mais arriscado
que esses dois países”, disse
Duval. ■ Reuters
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Divulgação

Tereos aumenta capital para
expandir no Brasil e na China

A Tracbel, uma das maiores distribuidoras de equipamentos
pesados do país, registrou volume recorde de negócios realizados
em uma edição da M&T Expo, maior feira de equipamentos para
construção e mineração da América Latina. Durante cinco dias
de evento, a empresa comercializou 220 máquinas da fabricante
Volvo CE, totalizando mais de R$ 86 milhões em vendas.

A Hotelera Posadas vai operar a partir de 2015 um hotel da
marca Caesar Business e outro da marca One Hotels by Caesar
Business, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Um grupo local
formado pelas empresas Bild Desenvolvimento Imobiliário, Perplan
Empreendimentos e Urbanização e CP Construplan é o responsável
pela construção, que consumirá investimento de R$ 65 milhões.

EMPRESAS

Operação deve levar a uma captação de até R$ 370milhões, que vai impulsionar as atividades da empresa
ligadas à produção de cereais coma construção de duas fábricas, sendo uma de amido demilho no país
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