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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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 10:30 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 jornal DCI – Diário Comércio
Indústria & Serviços de São Paulo, nas edições de 08, 09 e 12 de julho de 2016, páginas 05, 03
e 09, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P., nas edições de
08, 09 e 12 de julho de 2016, páginas 08, 03 e 27, respectivamente. Foram também divulgados
ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.

3.
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, e a Diretora da Companhia,
Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia.

4.
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.

5.
Ordem do Dia: (i) Fixar o montante global da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de março de 2017; (ii) Renovar o
limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (iii) Alterar
os seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (a) “caput” do Artigo 5º, a fim de refletir
no capital social da Companhia indicado no Estatuto Social os aumentos de capital social
aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado; (b) Artigo
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12, § 7º, a fim de aprimorar a redação do dispositivo que trata da vacância de membro do
Conselho de Administração; e (c) “caput” do Artigo 15, a fim de corrigir referência cruzada que
trata do prazo de mandato dos Diretores; e (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia em
vista das alterações propostas no item (iii) acima.

6.
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 a fixação do montante global da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício social que se iniciou em 1º de abril de 2016 e se encerrará em 31 de
março de 2017 em até R$ 33.665.963,34 (trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil,
novecentos e sessenta três reais e trinta 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
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.;
(ii)
por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.513.713 votos a
favor, aprovaram a renovação do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto
Social da Companhia, podendo o Conselho de Administração da Companhia emitir, a partir
desta data, até 167.000.000 (cento e sessenta e sete milhões) de novas ações ordinárias
nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia;
(iii)
por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.513.713 votos a
favor, aprovaram a alteração dos seguintes itens do Estatuto Social da Companhia:
(a) “caput” do Artigo 5º, a fim de refletir no capital social da Companhia indicado no
Estatuto Social os aumentos de capital social aprovados pelo Conselho de
Administração, dentro do limite do capital autorizado, que passará a vigorar com a
seguinte redação:
“ARTIGO 5º - Do Capital Social e das Ações. O capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.618.213.511,57 (dois bilhões,
seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil e quinhentos e onze reais e
cinquenta e sete centavos), dividido em 219.628.363 (duzentos e dezenove
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milhões, seiscentas e vinte e oito mil, trezentas e sessenta e três) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”
(b) Artigo 12, § 7º, a fim de aprimorar a redação do dispositivo que trata da vacância de
membro do Conselho de Administração, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
“ARTIGO 12. PARÁGRAFO SÉTIMO. Vacância. No caso de vacância de
membro do Conselho de Administração, por qualquer motivo, o membro
substituto poderá ser indicado pelos demais membros do Conselho de
Administração, para desempenhar tais funções até a próxima assembleia geral,
conforme estabelecido pelo artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações.”
(c) “caput” do Artigo 15, a fim de corrigir referência cruzada que trata do prazo de
mandato dos Diretores, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“ARTIGO 15º - A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituídos a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta pelo mínimo
de 3 (três) e máximo de 8 (oito) Diretores, conforme segue: (i) um Diretor
Presidente; (ii) um Diretor Financeiro; (iii) um Diretor de Relações com
Investidores; (iv) um Diretor Operacional; e (v) os demais diretores sem
designação específica, podendo qualquer diretor acumular funções de outro(s)
cargo(s) da Diretoria, observados os limites legais. Os Diretores terão mandato
unificado por não mais de 1 (um) ano, ressalvado o disposto no Artigo 9º,
parágrafo segundo; sendo permitida a reeleição.”; e

(iv)
por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, sendo 158.513.713 votos a
favor, aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia em vista das alterações
propostas e aprovadas no item (iii) acima, sendo que a versão do Estatuto Social adaptada às
referidas disposições consta anexa a esta Ata como Anexo I (“Estatuto Social Consolidado”),
dispensada a sua publicação em jornal.

7.
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, a qual foi lida,
achada conforme e assinada por todos os presentes.
8.
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).
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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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