BIOSEV S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 15.527.906/0001-36
NIRE 35.300.345.185
CVM 22845
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2015, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO,
NOS TERMOS DO § 1º, ART. 130, DA LEI Nº 6.404/76
1.
Data, hora e local: Aos 22 dias do mês de julho de 2015, às 14:30 horas, na sede da
Biosev S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros,
CEP 01452-919, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.
Convocação e Presença: Edital de Convocação publicado no jornal DCI – Comércio
Indústria & Serviços de São Paulo, nas edições de 07, 08 e 09 de julho de 2015, páginas 07, 03
e 03, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P., nas edições de
07, 08 e 09 de julho de 2015, páginas 27, 33 e 33, respectivamente. Foram também divulgados
ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.
Presentes acionistas da Companhia perfazendo o quorum legal de instalação em primeira
convocação de aproximadamente 72,18%, conforme se verifica das assinaturas no Livro de
Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr.
Rui Chammas, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Paulo
Prignolato, e o Diretor da Companhia, Sr. Daniel Schmidt Pitta.
3.
Mesa: Presidente: Sr. Rui Chammas, Presidente da Companhia. Secretário: Sr. Daniel
Schmidt Pitta, nomeado pelo Presidente da Assembleia.
4.
Ordem do Dia: (i) Apreciar a renúncia de membros do Conselho de Administração da
Companhia e eleger novos membros para substituir os membros renunciantes do Conselho de
Administração da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia, relativa ao exercício social que se encerrará em 31 de março de
2016.
5.

Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram:

(i) Após tomar ciência das renúncias apresentadas pelo Sr. Ciro Echesortu, argentino,
casado, engenheiro agrônomo, portador do passaporte argentino n.º 13736101N, inscrito no
CPF/MF sob n.º 233.518.308-74, residente e domiciliado na cidade de Montevidéu, Uruguai,
com endereço comercial em Swissar Center, 29 Route de l’Aéroport, 1215, Genebra, Suíça,
como Conselheiro da Companhia, e pelo Sr. Ian Clive Barnard, inglês, casado, consultor de
investimentos, portador do passaporte inglês n.º 801680121, residente e domiciliado na cidade
de Londres, Londres, Reino Unido, com endereço comercial em Berkeley Square House,
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Berkeley Square, Londres, Reino Unido, como Conselheiro Independente da Companhia,
conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia que ficam arquivadas em sua sede
social, eleger, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, para um mandato
unificado com os demais membros do Conselho de Administração da Companhia até a
Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social que se
encerrará em 31 de março de 2016, (a) como membro do Conselho de Administração da
Companhia, o Sr. Adrian Gustavo Isman, argentino, casado, dirigente de empresas, portador
da Cédula de Identidade RNE n.° V-317004-F, inscrito no CPF/MF sob n.° 227.595.618-28,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 14º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, e (b) como membro independente do Conselho de Administração, conforme definição do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, o Sr. Neil Roxburgh Balfour, britânico, casado, dirigente de empresas,
portador do passaporte n.° 720110850, residente e domiciliado no Reino Unido, com endereço
comercial na Alma Grove, Combe, no distrito de Oxfordshire, Inglaterra. Os Conselheiros ora
eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147
da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/2002 para a sua investidura como membros do
Conselho de Administração da Companhia, e tomarão posse em seus cargos em até 30 (trinta)
dias a contar dessa data, mediante a assinatura (a) dos respectivos Termos de Posse lavrados no
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo
149 da Lei nº 6.404/76, (b) das declarações a que se refere à Instrução CVM nº 367/2002 e o
artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e (c) dos termos de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da
BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme aplicável.
Em razão da deliberação (i) acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser
composto pelos seguintes membros: Claude Pierre Ehlinger, como Presidente do Conselho de
Administração, Adrien Dominique Lucien Tardy, como Vice-Presidente do Conselho de
Administração, Adrian Gustavo Isman, como membro do Conselho de Administração, André
Roth, como membro do Conselho de Administração, Cristiano Biagi, como membro do
Conselho de Administração, Neil Roxburgh Balfour, como membro independente do Conselho
de Administração, Antonio Delfim Netto, como membro independente do Conselho de
Administração, Philippe Jean Henri Delleur, como membro independente do Conselho de
Administração, e Ricardo Barbosa Leonardos, como membro independnete do Conselho de
Administração, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre
as contas do exercício social que se encerrará em 31 de março de 2016; e
(ii)
por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, aprovar a fixação da
remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social iniciado em
1º de abril de 2015 e a ser encerrado em 31 de março de 2016 em até R$ 29.513.138,27 (vinte e
nove milhões, quinhentos e treze mil, cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos),
incluindo remuneração fixa, benefícios, contribuição para seguridade social, benefícios
motivados pela cessação do exercício do cargo e remuneração variável de curto e longo prazo,
conforme proposta da Administração, a qual foi divulgada pela Companhia em atendimento à
Instrução CVM 481/2009, ficando a administração da Companhia autorizada a converter parte
da remuneração variável a ser concedida relativamente a referido exercício social em Unidades
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com base no Valor Médio das Ações no Mercado (Unidades e Valor Médio das Ações no
Mercado conforme definidas no Plano de Remuneração Variável da Biosev S.A.), a qual será
paga de forma diferida, nos termos do Plano de Remuneração Variável da Biosev S.A.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de
sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
conforme o disposto no artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, achada
conforme e assinada por todos os presentes. Mesa: Rui Chammas, Presidente da Assembleia;
Daniel Schmidt Pitta, Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: Sugar Holdings B.V.
(p.p. Wagner Bertazo), NL Participations Holding 2 B.V. (p.p. Wagner Bertazo), NL
Participations Holding 4 B.V. (p.p. Wagner Bertazo), Hédera Investimentos e Participações
Ltda. (Wagner Bertazo e Pablo Gimenez Machado), Sergio Feijão Filho e Carlos Frederico
Franco.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
______________________________
Daniel Schmidt Pitta
Secretário da Assembleia
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