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

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 31 DE JULHO DE 2017, LAVRADAS NA FORMA DE SUMÁRIO,
NOS TERMOS DO § 1º, ART. 130, DA LEI Nº 6.404/76

1.
Data, hora e local: Aos 31 dias do mês de julho de 2017, 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: Edital de Convocação publicado no DCI – Diário Comércio Indústria &
Serviços de São Paulo, nas edições de 30 de junho, 01 e 04 de julho de 2017, páginas 17, 17 e
07, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P., nas edições de
30 de junho, 01 e 04 de julho de 2017, páginas 48, 28 e 34, 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 20 de junho de 2017, páginas 17 a 31 e 4 a 20,
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 72,1795%, 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, Paulo
Prignolato, e a Diretora da Companhia, Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia, bem
como representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, empresa de
auditoria independente responsável pela auditoria nas contas da Companhia do exercício findo
em 31 de março de 2017.
5.
Mesa: Presidente: Sr. Rui Chammas, Diretor Presidente da Companhia. Secretária:
Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia, nomeada pelo Presidente da Assembleia.
6.
Ordem do Dia: (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
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relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2017, bem como conhecer o relatório
da administração e dos auditores independentes relativos ao mesmo período e o parecer do
Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a proposta de
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de março de 2017; (b) Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixar o montante global da remuneração dos
administradores da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de março de
2018.
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.:
(a) Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)
por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.526.613 votos a
favor, correspondentes a 100% dos presentes, aprovaram as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de
março de 2017, 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; e
(ii)
considerando que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de
março de 2017, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.526.613
votos a favor, correspondentes a 100% dos presentes, aprovaram a proposta da administração
de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de março de 2017 para a conta
de prejuízos acumulados, não havendo distribuição de dividendos aos acionistas referente a esse
exercício;
(b) Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)
por maioria de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.513.713 votos a favor,
correspondentes a 99,9919% dos presentes, 12.900 votos contrários correspondentes a 0,0081%
dos presentes, aprovaram a fixação do montante global da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício social que se iniciou em 1º de abril de 2017 e se encerrará em 31 de
março de 2018 em até R$ 25.983.947,44 (vinte e cinco milhões, novecentos e oitenta e três mil,
novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro 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 com base no Valor Médio das
Ações no Mercado (Unidades e Valor Médio das Ações no Mercado conforme definidas no
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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..
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: Rui Chammas, Presidente da Assembleia; Daniela Agnes Luci
Gragnoli Aragão Lamoglia, Secretária da Assembleia. Acionistas: 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 Carlos Eduardo Saba), Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity Fund,
LLC. (p.p. Ricardo José Martins Gimenez).
São Paulo, 31 de julho de 2017.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

_____________________________
Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia
Secretária da Assembleia
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