COMUNICADO AO MERCADO
São Martinho Anuncia Emissão de Debêntures
com Selo Verde Sitawi

São Paulo, 30 de junho de 2021 - A São Martinho S.A. (“Companhia” ou “São Martinho”) (B3:
SMTO3), nos termos das Instruções CVM nº 358/2002 e 476/2009, e artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24
de junho de 2011, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a 3ª emissão de
Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para
distribuição pública, com esforços restritos, no montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
de reais) (“Debêntures”).
As Debêntures terão o prazo de vencimento de 10 (dez) anos da data de emissão, com
amortizações no 6º , 7º , 8º , 9º e 10º anos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) e
juros remuneratórios de IPCA + 4,69% a.a. – com swap contratado para CDI + 1,10% a.a.
Os recursos serão utilizados para financiar parte da planta de etanol de milho, acoplada à Usina
Boa Vista (UBV) e manutenção, adequação e modernização das atividades da UBV referentes a
plantio de cana, manutenção de entressafra, tratos culturais, equipamentos e reposições, e
investimentos relacionados a melhorias na segurança das instalações industriais.
A operação conta com SPO (Second Party Opinion) da Sitawi, que a enquadra como Título Verde
e está alinhada com os Green Bond Principles (GBP)1, Climate Bonds Standards2 e outros padrões
de sustentabilidade reconhecidos internacionalmente. De acordo com o parecer, este
investimento contribui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 7 - e com as metas
brasileiras para o acordo de Paris.
Dentre os aspectos ESG do projeto de etanol de milho que está sendo financiado destacam-se:
•

Geração de aproximadamente 1400 empregos diretos e indiretos;

•

Uso do bagaço de cana como fonte de geração de energia, tornando a planta
independente de uso de outros combustíveis;

•

Introdução de tecnologias industriais inovadoras, influenciando positivamente o
desenvolvimento do setor e comunidades do entorno;

•

Redução de 90%¹ da geração de GEE (Gases de Efeito Estufa) do etanol em relação à
gasolina. O volume adicional de bicombustíveis evitará a emissão de cerca de 360.000
(trezentas e sessenta mil) toneladas de CO2 por ano;

•

Substituição do farelo de soja pelo DDGS, matéria prima de alto valor nutricional e
digestibilidade, auxiliando o setor agropecuário a reduzir a dependência das pastagens
no período de seca.

O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação
vigente, e portanto não deve ser interpretado como um material de venda e/ou de divulgação,
na captação via emissão de debêntures.
Informações adicionais poderão ser obtidas no website da CVM (http://www.gov.br/cvm) e
website de relações com investidores da Companhia (https://ri.saomartinho.com.br/).

São Martinho S.A.
Felipe Vicchiato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

¹ Estimativa UNICA (União da Indústria de Cana-de-Açúcar)

NOTICE TO THE MARKET
São Martinho Announces Issue of Debentures under Sitawi Green Seal

São Paulo, June 30, 2021 - São Martinho S.A. (“Company” or “São Martinho”) (B3: SMTO3), pursuant
to CVM Instructions 358/2002 and 476/2009, and article 2 of Federal Law 12,431, of June 24, 2011,
announces to its shareholders and the market the 3 rd issue of non-convertible, unsecured
Debentures, in a single series, for public distribution, with restricted efforts, in the amount of five
hundred million reais (R$500,000,000,00) (“Debentures”).
Debentures will mature in ten (10) years from the issue date, with repayments in the sixth, seventh,
eighth, ninth and tenth years, with unit nominal value of one thousand reais (R$1,000.00) and
compensatory interest at IPCA + 4.69% p.a. – with swap for CDI + 1.10% p.a.
The proceeds will be used to finance part of the corn ethanol mill adjacent to the Boa Vista Mill
(UBV) and maintenance, adaptation and modernization of UBV’s activities related to sugarcane
planting, inter-crop maintenance, crop treatments, equipment and replacements, as well as
investments related to improvements in safety of industrial facilities.
The operation is supported by a Second Party Opinion (SPO) of Sitawi, which classifies it as Green
Bond and attests its compliance with Green Bond Principles (GBP)1, Climate Bonds Standards2 and
other internationally recognized sustainability standards. In accordance with the opinion, this
investment contributes to the UN Sustainable Development Goals – SDG 7 – and the Brazilian goals
under the Paris agreement.
The main ESG aspects featuring the corn ethanol mill project being financed are:
•

Generation of approximately 1,400 direct and indirect job positions;

•

Use of sugarcane bagasse as source of energy generation, which ensures the mill’s
autonomy, without the need of other fuels;

•

Introduction of innovative industrial technologies, having a positive impact on the
development of the sector and the surrounding communities;

•

Reduction by 90%¹ of Greenhouse Gas (GHG) generation by using ethanol instead of
gasoline. The additional biofuel volume will avoid the issue of around three hundred sixty
thousand (360,000) tons of CO2 per year;

•

Replacement of soybean bran for DDGS, a highly nutrient-dense, digestible raw material
that helps the agribusiness to reduce its dependence on pasture during drought periods.

This announcement is merely for information purposes, in accordance with the laws in force and,
therefore, should not be interpreted as a material for sale and/or disclosure of the issue of
debentures.
Additional information can be obtained from the websites of the CVM (http://www.gov.br/cvm)
and of the Company’s investor relations area (https://ri.saomartinho.com.br/).

São Martinho S.A.
Felipe Vicchiato
Chief Financial & Investor Relations Officer

¹ According to estimate of the Brazilian Sugarcane Industry
Association (UNICA)

