BIOSEV S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº. 15.527.906/0001-36
NIRE 35.300.345.185
CVM 22845

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2016, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO,
NOS TERMOS DO § 1º, ART. 130, DA LEI Nº 6.404/76

1.
Data, hora e local: Aos 27 dias do mês de julho de 2016, às 10:00 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: Edital de Convocação publicado no jornal DCI – Diário Comércio
Indústria & Serviços de São Paulo, nas edições de 24, 25 e 28 de junho de 2016, páginas 07, 09
e 05, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P., nas edições de
24, 25 e 28 de junho de 2016, páginas 17, 16 e 39, respectivamente.
3.
Publicações: Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas,
Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes publicados no jornal DCI
– Diário Comércio Indústria & Serviços de São Paulo e no Diário Oficial do Estado de São
Paulo – D.O.E.S.P., nas edições de 10 de junho de 2016, páginas 14 a 26 e 8 a 24,
respectivamente. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos
exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.
4.
Presença: Presentes acionistas da Companhia perfazendo o quórum legal de instalação
em primeira convocação de aproximadamente 72,17%, conforme se verifica das assinaturas no
Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor Financeiro e de
Relações com Investidor da Companhia, Sr. Paulo Prignolato, a Diretora da Companhia,
Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia, bem como representantes da Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.
5.
Mesa: Presidente: Sr. Paulo Prignolato, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidor da Companhia. Secretária: Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia, nomeada
pelo Presidente da Assembleia.
6.
Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de
março de 2016, bem como conhecer o relatório da administração e dos auditores independentes
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relativos ao mesmo período e o parecer do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia;
(ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31
de março de 2016; e (iii) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, indicando o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração, nos
termos do Artigo 12, §4º do Estatuto Social.
7.
Deliberações: Os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações, havendo-se
autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das
assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A.:
(i)
por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.513.713 votos a
favor, aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2016, bem como o relatório da
administração e dos auditores independentes relativos ao mesmo período e o parecer do Comitê
de Auditoria Não Estatutário da Companhia;
(ii)
considerando que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de
março de 2016, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.513.713
votos a favor, aprovaram a proposta da administração de destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31 de março de 2016 para a conta de prejuízos acumulados, não havendo
distribuição de dividendos aos acionistas referente a esse exercício; e
(iii)
por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, aprovaram a reeleição dos
seguintes membros do Conselho de Administração, para um mandato unificado de 2 (dois) anos,
até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício
social a ser encerrado em 31 de março de 2018: (a) Patrick Julien Treuer, suíço, divorciado,
dirigente de empresas, portador do passaporte suíço n° X1203980, residente e domiciliado na
Suíça, com endereço comercial em Swissar Center, 29 Route de l’Aéroport, 1215, Genebra,
Suíça, como Presidente do Conselho de Administração, eleito com 158.513.713 votos; (b)
Michael Andrew Gorrell, americano, casado, dirigente de empresas, portador do passaporte
americano nº 515045494, residente e domiciliado na Carolina do Sul, EUA, com endereço
comercial na Oxnard Drive, n° 201, Port Wentworth, Estado da Georgia, EUA, como VicePresidente do Conselho de Administração, eleito com 158.513.713 votos; (c) André Roth,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
12.308.717-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 153.647.978-05, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n.º 1.355, 13º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, como
membro do Conselho de Administração, eleito com 158.513.713 votos; (d) Adrian Gustavo
Isman, argentino, casado, dirigente de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE n.° V317004-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, Brasil, como membro do
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Conselho de Administração, eleito com 158.513.713 votos; (e) Cristiano Biagi, brasileiro,
solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade nº 22.958.039-7/SSP-SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 122.270.038-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial em Rua Amauri, nº 286, 8º andar, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, Brasil, como membro do Conselho de Administração, eleito com
158.513.713 votos; (f) 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, como membro
independente do Conselho de Administração, eleito com 158.513.713 votos; (g) Antonio
Delfim Netto, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº
3.927.777/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.580.998-53, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Armando Penteado, nº 382, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, como membro independente do Conselho de
Administração, eleito com 158.513.713 votos; (h) Philippe Jean Henri Delleur, francês,
casado, executivo, portador da cédula de identidade RNE nº V618299-I, inscrito no CPF/MF
sob nº 233.741.328-47, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Rua Candido Graffee, nº 202, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, Brasil, como membro independente do Conselho de Administração, eleito com
158.513.713 votos; e (i) Ricardo Barbosa Leonardos, brasileiro, casado, economista, portador
da cédula de identidade RG nº 5.855.204/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 859.347.638-49,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Holanda, nº 79, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, como membro
independente do Conselho de Administração, eleito com 158.513.713 votos.
Os membros ora eleitos para os cargos do Conselho de Administração da Companhia
declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei
das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membros do Conselho
de Administração da Companhia e tomarão posse em seus cargos 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 art. 149 da Lei das S.A., (b) das declarações de
desimpedimento a que se refere a Instrução CVM nº 367/2002 e o art. 147 da Lei das S.A., e (c)
dos termos de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, conforme aplicável. O Sr. Presidente consignou que os Srs.
Neil Roxburgh Balfour, Antonio Delfim Netto, Philippe Jean Henri Delleur e Ricardo
Barbosa Leonardos são Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, estando
devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento.
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8.
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, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.
9.
Assinaturas: Mesa: Paulo Prignolato, Presidente da Assembleia; Daniela A. L. G.
Aragão Lamoglia, Secretária da Assembleia. Acionistas: Sugar Holdings B.V. (p.p. Daniel S.
Pitta), NL Participations Holding 2 B.V. (p.p. Daniel S. Pitta), NL Participations Holding 4 B.V.
(p.p. Daniel S. Pitta), Hédera Investimentos e Participações Ltda. (Wagner Bertazo e Daniel S.
Pitta).
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
________________________________
Daniela A. L. G. Aragão Lamoglia
Secretária da Assembleia
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