BIOSEV S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 29 DE JUNHO DE 2017 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO
1. Data, hora e local: 29 de junho de 2017, às 10:30 (horário de São Paulo), na sede da Biosev
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 11º andar, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 01452-919. A Reunião contou com participantes por
meio de conferência telefônica e vídeo conferência, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto
Social da Companhia, conforme adiante indicado.
2.
Participantes: Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Srs.
Patrick Julien Treuer (por vídeo conferência), Michael Andrew Gorrell (por conferência telefônica),
Adrian Gustavo Isman (por vídeo conferência), André Roth (por vídeo conferência), Neil Roxburgh
Balfour (por conferência telefônica), Cristiano Biagi (por conferência telefônica), Antonio Delfim
Netto, Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos.
Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Daniela Agnes
Luci Gragnoli Aragão Lamoglia e Felipe Azevedo (“Convidados”).
3. Presidente e Secretário: Sr. Patrick Julien Treuer presidiu a Reunião e a Sr. Daniela Agnes Luci
Gragnoli Aragão Lamoglia atuou como secretária.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o Edital de Convocação, o Manual da Administração, a Proposta
da Administração da Companhia e os demais documentos que serão submetidos à aprovação dos
acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em julho de
2017, nos termos da regulamentação vigente, em especial da Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada, incluindo, dentre eles: (i) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de março de 2017; e (ii) a proposta de remuneração global da administração da Companhia em
relação ao exercício social que se encerrará em 31 de março de 2018, bem como sobre a autorização
de disponibilização aos acionistas dos materiais e documentos acima mencionados, nos termos da
legislação e regulamentação aplicáveis.
5. Apresentação: Convidados, os Diretores da Companhia presentes à reunião fizeram
apresentação envolvendo a ordem do dia. Os Conselheiros da Companhia discutiram e esclareceram
suas dúvidas com os Diretores da Companhia a respeito da apresentação realizada, não havendo mais
questionamentos nem tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou esclarecido.
6.
Deliberações: Os Conselheiros presentes na Reunião, por unanimidade e sem ressalvas,
decidiram aprovar o Edital de Convocação, o Manual da Administração, a Proposta da
Administração da Companhia e os demais documentos que serão submetidos à aprovação dos
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acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 31 de
julho de 2017, nos termos da regulamentação vigente, em especial da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, documentos estes que, substancialmente na forma do material rubricado pela
Secretária, ficam arquivados na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração, incluindo, dentre eles: (i) a proposta de destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de março de 2017; e (ii) a proposta de remuneração global da administração da
Companhia em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de março de 2018. Adicionalmente,
os Conselheiros presentes autorizaram a Diretoria da Companhia a disponibilizar aos acionistas os
materiais e documentos acima mencionados, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, o
que incluirá a disponibilização de tais materiais e documentos no website da Companhia assim como
no website da CVM, bem como a praticar todas as providências necessárias relacionadas às
deliberações ora aprovadas.
7.
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, a Reunião foi suspensa. A ata da Reunião
foi elaborada, lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes.
8.
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São Paulo, 29 de junho de 2017.
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