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 12 DE JUNHO DE 2018 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

1. Data, hora e local: 12 de junho de 2018, às 14:30 horas (horário de São Paulo), na sede da Biosev
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, CEP
01452-919, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 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, e com a presença de participantes por meio de delegação de voto, nos termos do artigo 11,
parágrafo 1º, 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 vídeo conferência), Adrian Gustavo
Isman (por conferência telefônica), André Roth (por conferência telefônica), Neil Roxburgh Balfour (por
conferência telefônica), Cristiano Biagi (por conferência telefônica), Antonio Delfim Netto, Philippe Jean
Henri Delleur e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados,
os Srs. Rui Chammas, Gustavo Lopes Theodozio, Felipe Moraes de Azevedo e Guilherme Tourino
Brandi (“Convidados”).
3. Presidente e Secretário: Sr. Patrick Julien Treuer presidiu a Reunião e o Sr. Felipe Moraes de
Azevedo atuou como secretário.
4.
Ordem do Dia: (i) Verificar o número de ações de emissão da Companhia subscritas e
integralizadas no âmbito do aumento do capital social da Companhia, conforme aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 16 de abril de 2018 (“Aumento de Capital”), e deliberar sobre a
homologação do Aumento de Capital; e (ii) deliberar sobre a revisão do Código de Conduta da
Companhia.

5.

Apresentação: Os Convidados fizeram apresentação envolvendo os tópicos da 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. O Sr. Rui Chammas esclareceu que o Comitê de Auditoria
da Companhia, em reunião realizada em 11 de junho de 2018, examinou e recomendou ao Conselho de
Administração a aprovação da revisão do Código de Conduta da Companhia, nos termos ora
apresentados.

6.
Deliberações: Os Conselheiros presentes à Reunião examinaram e discutiram as matérias
constantes da Ordem do Dia, deliberando da seguinte forma:
(i)
Tendo sido informado que 800.801.063 (oitocentos milhões, oitocentas e uma mil e sessenta e
três) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas no âmbito do Aumento de Capital
foram subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional e/ou por intermédio da capitalização de
adiantamento para futuro aumento de capital realizado por acionistas da Companhia, verificaram e
aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a homologação parcial do Aumento de Capital,
no valor total de R$ 3.459.460.592,16 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões,
quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), com a emissão de
800.801.063 (oitocentos milhões, oitocentas e uma mil e sessenta e três) novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal. As 308.679.729 (trezentos e oito milhões, seiscentas e
setenta e nove mil e setecentas e vinte e nove) ações não subscritas remanescentes serão canceladas e a
devolução dos valores dos investidores que condicionaram sua subscrição conforme estabelecido no
Aviso aos Acionistas publicado pela Companhia em 16 de abril de 2018, que trata da homologação
parcial do aumento de capital, será realizada em 14 de junho de 2018.
Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passou dos atuais
R$ 2.618.213.511,57 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e onze
reais e cinquenta e sete centavos), para R$ 6.077.674.103,73 (seis bilhões, setenta e sete milhões,
seiscentos e setenta e quatro mil, cento e três reais e setenta e três centavos), dividido em 1.020.429.426
(um bilhão, vinte milhões, quatrocentas e vinte e nove mil e quatrocentas e vinte e seis) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, tendo a subscrição atingido o valor total de R$
3.459.460.592,16 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta mil,
quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), equivalente a 72,18% do aumento inicialmente
aprovado, tendo, portanto, atingido o valor mínimo de subscrição.
Oportunamente, a administração submeterá à deliberação e aprovação da assembleia geral a alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o Aumento de Capital ora homologado.
(ii)
Decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a revisão do Código de Conduta
da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Auditoria realizada em reunião de 11 de junho de
2018, passando o Código de Conduta a vigorar de acordo com a redação proposta, cuja cópia, autenticada
pelo Secretário, integra a presente ata independentemente de transcrição como Anexo n.º 1.
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.
Assinaturas: Presidente da Reunião - Patrick J. Treuer; Secretário da Reunião - Felipe Moraes de
Azevedo; Conselheiros presentes: Srs. Patrick Julien Treuer, Michael Andrew Gorrell, Adrian Gustavo
Isman, André Roth, Neil Roxburgh Balfour, Cristiano Biagi, Antonio Delfim Netto, Philippe Jean Henri
Delleur e Ricardo Barbosa Leonardos.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 12 de junho de 2018.

FELIPE MORAES DE AZEVEDO
Secretário

Anexo n.º 1

BIOSEV S.A.
Código de Conduta

Este Código de Conduta formaliza os princípios que norteiam a nossa conduta profissional tanto no ambiente de
trabalho, como em nossas relações de negócios, abrangendo todos os Colaboradores, terceiros, prestadores de
serviço, fornecedores, clientes e outras pessoas com as quais convivemos diariamente. Juntamente com os pilares do
Espírito Biosev (Conquista, Trabalho em Equipe e Excelência), este Código de Conduta desempenha um papel
importante na construção dos alicerces para o sucesso de longo prazo da Companhia.
Nosso objetivo é fortalecer a integridade e transparência nos relacionamentos, de forma a assegurar que o
crescimento da Companhia continue ocorrendo com base em relações éticas, produtivas e duradouras. O Código de
Conduta favorece a manutenção de um ambiente de trabalho saudável e prazeroso, que valoriza o caráter, a
competência e o crescimento pessoal e profissional.
O que esperamos de você?
Zelar pela aplicação do Código de Conduta é responsabilidade de cada um de nós. Assim, diante de qualquer
situação contrária aos princípios previstos no Código de Conduta ou, ainda, ao tomar conhecimento de fatos que,
efetiva ou potencialmente, possam causar danos à Companhia, entre em contato por meio de um dos canais de
comunicação relacionados no final deste Código de Conduta. Não há necessidade de identificação e todos os relatos
serão analisados com isenção e em absoluto sigilo.
O que você pode esperar da Biosev?
Conduzimos nossos negócios de acordo com as políticas e procedimentos internos da Companhia e as leis
aplicáveis, sempre mantendo o nosso compromisso com as boas práticas comerciais, elevados padrões éticos e o
repúdio a qualquer forma de corrupção. Você pode contar com um ambiente de confiança onde lhe é dado apoio e
liberdade de ação para ser o melhor que você pode ser.
Assim, prezando pela retidão e com a definição de um claro caminho a seguir, atingiremos todos os nossos
objetivos, de forma segura e tranquila.

Diretor Presidente

1. ABRANGÊNCIA
Este Código de Conduta abrange a Biosev S.A. e todas as sociedades por ela controladas (de agora em diante todas
denominadas conjuntamente como “Companhia”).
2. OBJETIVO
Este Código de Conduta formaliza e promove os princípios e valores éticos que norteiam a conduta profissional e
pessoal de todos os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e de quaisquer outros órgãos deliberativos
ou consultivos da Companhia, bem como seus funcionários e prestadores de serviço (todos de agora em diante
denominados em conjunto “Colaboradores”). Visa à continuidade do crescimento da Companhia, sustentado em
relações de negócios éticas, produtivas e duradouras, em um ambiente de trabalho saudável e prazeroso, que reflita
sua identidade e cultura organizacional e que valorize o caráter, a competência e o crescimento pessoal e
profissional dos Colaboradores.
3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Este Código de Conduta abrange o relacionamento entre os Colaboradores, entre eles e a Companhia e entre eles e
os investidores, clientes, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros de negócios, autoridades e demais públicos
relacionados (de agora em diante denominados, em conjunto, “Públicos Relacionados”).
4. IMAGEM DA COMPANHIA
A imagem e confiabilidade da Companhia nos mercados em que atua e diante dos Públicos Relacionados são
formadas pelo conjunto das condutas e atitudes de todos os seus Colaboradores. Todos, portanto, são responsáveis
pela preservação da imagem da Companhia, mediante a prática de uma conduta ética, digna e de respeito às pessoas
e à lei, tanto no ambiente de trabalho, como nos negócios.
5. AMBIENTE DE TRABALHO
A Companhia está comprometida em criar um ambiente de trabalho adequado para que os Colaboradores possam
desempenhar todo o seu potencial profissional, e que seja seguro e saudável tanto para Colaboradores, quanto para
Públicos Relacionados. Para tanto, é importante observar os itens abaixo:
5.1. Discriminação
Nenhuma prática de discriminação, seja de sexo, raça, origem, religião, idade, condição física, crença ou qualquer
outra manifestação preconceituosa, será tolerada pela Companhia.
5.2. Assédio moral ou sexual
Todos os Colaboradores deverão agir com dignidade e respeito aos valores individuais de seus colegas de trabalho,
evitando qualquer ocorrência que caracterize assédio moral ou sexual. O assédio inclui conduta verbal, visual ou
física que crie um ambiente de hostilidade, humilhação ou intimidação. São exemplos não exaustivos de assédio:
linguagem ou piadas ofensivas, comentários lesivos, comportamentos intimidantes e ameaçadores, demonstração de
hostilidade, insinuação sexual, entre outros. Nenhum assédio moral ou sexual será tolerado pela Companhia.
5.3. Uso de álcool e drogas

É proibido o uso, a posse, a venda, a distribuição, o transporte ou qualquer forma de facilitação de drogas, álcool,
agentes tóxicos, substâncias controladas (exceto aquelas que tenham prescrição médica) ou acessórios para drogas,
dentro de quaisquer instalações (incluindo estacionamentos) da Companhia, nas frentes agrícolas, em veículos e/ou
máquinas da Companhia ou, ainda, quando a serviço da Companhia fora de suas dependências.
É também proibido exercer atividades laborais ou prestar serviços à Companhia sob o efeito de drogas, álcool,
agentes tóxicos e/ou substâncias controladas (exceto aquelas que tenham prescrição médica). A Companhia poderá,
a seu exclusivo critério, exigir que qualquer Colaborador, a qualquer tempo, independentemente de prévio aviso, se
submeta a teste e/ou avaliação clínica para verificação de uso de drogas, álcool, agentes tóxicos e/ou substâncias
controladas (exceto aquelas que tenham prescrição médica), conforme procedimento interno e de acordo com a
legislação.
5.4. Segurança no trabalho
As normas e os procedimentos de saúde e segurança no trabalho visam oferecer aos Colaboradores um ambiente de
trabalho seguro e saudável.
É de responsabilidade de cada Colaborador a observância e o cumprimento destas normas, da legislação vigente e
dos procedimentos internos da Companhia relacionados à qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, os quais são
mantidos à disposição dos Colaboradores e devem ser de conhecimento de todos, podendo ser encontrados no
website da Companhia.
5.5. Sindicatos e Conflitos de Interesse
A Companhia respeita o direito de associação dos Colaboradores a suas respectivas entidades representativas. No
relacionamento com tais entidades, a Companhia busca o permanente aprimoramento das relações de trabalho por
meio do constante diálogo a fim de conciliar todos os interesses envolvidos de forma transparente, ética e
equilibrada, e assegurar que quaisquer intercorrências sejam pacificas e conjuntamente solucionadas.
6. CONDUTA PESSOAL
As ações individuais de cada Colaborador afetam tanto a reputação da Companhia quanto o seu posicionamento nos
mercados e nas comunidades onde atua. Por este motivo, é importante observar os itens abaixo.
6.1. Corrupção
A Companhia não tolera quaisquer atos de corrupção, direta ou indireta, por parte de Colaboradores e/ou Públicos
Relacionados e está comprometida em observar todas as leis aplicáveis e prevenir, identificar e agir de forma a
evitar condutas que possam ser consideradas corruptas.
Por atos de corrupção entende-se a prática de suborno, seja: (i) ativa, pela oferta do suborno; ou (ii) passiva, pela sua
aceitação. A mera oferta ou solicitação de suborno já consiste em conduta corrupta, ainda que não se concretize.
Suborno consiste na oferta, solicitação, promessa, autorização ou recebimento, direto ou indireto, de pagamento em
dinheiro ou qualquer outro bem ou forma de vantagem pessoal que tenha por finalidade um resultado indevido,
inapropriado ou ilegal, que não ocorreria caso não houvesse suborno. Entende-se ainda por suborno o pagamento de
facilitação que consiste no pagamento não oficialmente ou legalmente exigido, independentemente do valor,
realizado a um funcionário público para iniciar, agilizar, dar continuidade ou em contraprestação a um processo que
seria de sua obrigação executar sem a realização de qualquer pagamento além de eventuais taxas oficiais.

A Companhia preza para que todas as interações com os Públicos Relacionados sejam realizadas de forma imparcial,
objetiva e isenta, bem como que sejam registradas com exatidão e clareza, nos termos do [Procedimento de
Anticorrupção e de Conformidade Concorrencial, o qual é mantido à disposição dos Colaboradores e deve ser de
conhecimento de todos, podendo ser encontrado no website da Companhia].
6.2. Pagamentos e presentes
É vedado a todos os Colaboradores e/ou Públicos Relacionados oferecer, prometer, autorizar, dar e/ou receber
pagamentos, hospitalidade, entretenimento ou outros benefícios inadequados ou que possam gerar dúvidas quanto à
sua regularidade e finalidade, seja a/de clientes, fornecedores, funcionários do governo ou de qualquer outro órgão
da administração pública ou quaisquer outros parceiros ou Públicos Relacionados, diretamente ou por meio de
terceiros.
Visando reforçar as relações comerciais, a concessão e/ou o recebimento de brindes, presentes, hospitalidades ou
convites de valor aceitável para entretenimento e treinamentos poderão ser admitidos, desde que estejam de acordo
com a legislação aplicável e com o [Procedimento de Presentes, Entretenimentos e Doações da Companhia, o qual é
mantido à disposição dos Colaboradores e deve ser de conhecimento de todos, podendo ser encontrado no website
da Companhia]. Não se inclui neste item a distribuição de brindes de caráter institucional, previamente autorizados
pela Companhia.
6.3. Conduta Concorrencial
Os Colaboradores são proibidos de se envolver em práticas comerciais desleais. Nenhum acordo ou entendimento
que tenha propósito ou efeito de anticompetitividade é permitido ou deve ser tratado, discutido ou fechado junto a
concorrentes, conforme detalhado no [Procedimento de Anticorrupção e de Conformidade Concorrencial da
Companhia].
7. CONFLITO DE INTERESSES
Todos os Colaboradores devem agir com respeito aos princípios de ética, dignidade, honestidade e responsabilidade.
Sendo assim, todos os Colaboradores devem evitar se envolver diretamente ou por meio de partes associadas e/ou de
terceiros em qualquer atividade ou assunto que seja contrário aos interesses ou à imagem da Companhia e, caso isso
ocorra, o Colaborador tem a obrigação de declarar imediatamente tal envolvimento à Companhia. Por este motivo, é
importante observar os itens abaixo e a [Política de Partes Relacionadas da Companhia, a qual é mantida à
disposição dos Colaboradores e deve ser de conhecimento de todos, podendo ser encontrada no website da
Companhia].
7.1. Uso de Influência
Os Colaboradores são proibidos de utilizar seu cargo, direta ou indiretamente, para obter vantagens para si e/ou para
pessoas de seu relacionamento.
7.2. Contratação de Terceiros e/ou Parentes
Os Colaboradores não podem contratar terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, como empregados, prestadores
de serviços, fornecedores ou parceiros de negócios, que sejam parentes (até o terceiro grau 1), amigos ou nos quais o
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Art. 1.594 do Código Civil “Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também
pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente”. Exemplo:
tios e sobrinhos são parentes de terceiro grau enquanto primos são parentes de quarto grau.

Colaborador tenha algum tipo de participação de natureza societária ou contratual, sem prévia aprovação do
Compliance.
A contratação de parentes de Colaboradores como empregados é autorizada, desde que os contratados não trabalhem
na mesma área e que não exista relação de subordinação direta ou indireta entre eles. Excluem-se desta exigência as
contratações em grande volume de safristas.
7.3. Uso de informações
Os Colaboradores são proibidos de utilizar-se de informações privilegiadas para obter vantagem pessoal ou em favor
de terceiros nem exercer qualquer tipo de ato ilícito, ou divulgar informações confidenciais a associados, familiares
ou amigos.
Da mesma forma, em suas relações internas, os Colaboradores estão proibidos de omitir informações, bem como
forjá-las com qualquer intuito, inclusive para cumprimento de metas.
7.4. Participação em empresas terceiras
É vedado aos Colaboradores e/ou seus respectivos familiares, diretamente ou por meio de companhias de que façam
parte, manter vínculos comerciais com a Companhia que não sejam diretamente resultantes de sua relação de
trabalho.
7.5. Obrigação de exclusividade
Os Colaboradores comprometem-se a trabalhar para a Companhia com exclusividade durante a jornada de trabalho e
a utilizar os recursos da Companhia única e exclusivamente para a realização de suas atividades.
Os Colaboradores não podem realizar atividades concorrentes com qualquer sociedade do grupo da Companhia, nem
pertencer ao Conselho de Administração, Diretoria ou qualquer outro órgão deliberativo ou consultivo de qualquer
sociedade ou organização que seja concorrente da Companhia.
7.6. Operações em Mercado de Capitais e de Futuros
Nós somos uma companhia de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores.
Os Colaboradores que tiverem acesso a informações sigilosas que podem influenciar a decisão de comprar ou
vender ações (ou quaisquer outros valores mobiliários) da Companhia e/ou de suas concorrentes não podem fazer
uso destas informações em operações no mercado de capitais, em benefício próprio ou de terceiros, conforme
detalhado na Política de Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, a qual é mantida à
disposição dos Colaboradores e deve ser de conhecimento de todos, podendo ser encontrada no website da
Companhia.
As restrições à negociação de títulos, valores mobiliários e mercadorias, também devem ser cumpridas pelos
cônjuges e companheiros dos Colaboradores, bem como pelas pessoas que mantêm vínculo de dependência
econômica com os mesmos. As mesmas restrições aplicam-se ainda para as sociedades em que o Colaborador exerça
poder de influência.
Da mesma forma, é vedado aos Colaboradores assumir posições, em interesse próprio ou de terceiros, em qualquer
mercado de futuros ou de opções de commodities operado pela Companhia.

7.7. Bens da Companhia
Os bens da Companhia compreendem mais do que fábricas, unidades comerciais, estoques de produtos,
equipamentos e veículos. Incluem também a tecnologia de produção, conceito de produto, conhecimento agrícola,
marcas, estratégias de negócios e planos de operação, bem como informações sobre as respectivas atividades e
negócios, existentes ou potenciais, além do nome e da imagem da Companhia.
Estes bens não devem ser usados em benefício pessoal de Colaboradores ou de terceiros. Da mesma forma, os
Colaboradores não estão autorizados a permitir que outros indivíduos usem os bens da Companhia para benefício
pessoal.
A visitação de terceiros às nossas unidades agroindustriais deve ter a coordenação e a aprovação prévia da Diretoria
responsável.
Toda a visitação de terceiros deve ser acompanhada por um representante da área envolvida e os visitantes não
poderão entrar sem a devida identificação, devendo obedecer todas as regras da Companhia, incluindo, mas não se
limitando às regras de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho.
7.8. Atividades políticas
A participação de Colaboradores em atividades políticas e ou partidárias não constitui conflito de interesses com a
Companhia.
No entanto, é vedada a utilização de recursos e bens da Companhia para este fim, bem como o desempenho destas
atividades dentro do horário de trabalho e a participação em qualquer manifestação com elementos que identifiquem
o nome, as marcas ou a imagem da Companhia.
7.9. Doações
Qualquer doação de recursos e bens da Companhia deverá ser previamente aprovada, de acordo com as regras
específicas da Companhia no Procedimento de Presentes, Entretenimentos e Doações.
7.10. Combate à Lavagem de Dinheiro
A Companhia cumpre com todas as normas relacionadas à proibição de lavagem de dinheiro.
Lavagem de dinheiro é o procedimento por intermédio do qual uma pessoa ou um grupo de pessoas tentam
dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais
ativos aparentem uma origem lícita.
Os Colaboradores devem sempre se assegurar de que a Companhia conduz suas atividades com Públicos
Relacionados baseados em legítimos propósitos e mediante o pagamento de recursos obtidos de maneira lícita. A
contratação de terceiros e fornecedores deve obedecer às regras e procedimentos internos específicos para a
contratação de terceiros da Companhia.
Qualquer pagamento feito pela Companhia a Públicos Relacionados devem ser depositados em contas bancárias no
nome dos respectivos Públicos Relacionados com os quais a Companhia tiver firmado os respectivos contratos.
8. COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE

8.1. Meio ambiente
A Companhia apoia a manutenção consciente, sustentável e contínua do meio ambiente, compatibilizando suas
atividades com a preservação de seu equilíbrio e qualidade, bem como valoriza a educação ambiental, zelando para
que suas operações e produtos atendam sempre às determinações legais, de forma ambientalmente responsável,
conforme procedimentos internos da Companhia.
8.2. Relações com a comunidade
A Companhia mantém ações e programas que buscam promover sua integração com as comunidades próximas de
suas unidades e aproximar sua relação com as populações do entorno e com o poder público local. [Esses programas
são fundamentados na Política Corporativa de Responsabilidade Social que dá diretrizes sobre temas e formas de
atuação.]
8.3. Exploração do trabalho infantil e de trabalho análogo a escravo
A Companhia cumpre a legislação e proíbe o trabalho infantil fora dos limites da aprendizagem, nos termos da
legislação em vigor. Da mesma forma, não permite a ocorrência de trabalho escravo, repudiando quaisquer práticas
abusivas e exploratórias e exigindo que seus fornecedores, parceiros e empresas contratadas também tenham os
mesmos valores.
O desrespeito a esses valores constituirá impedimento à manutenção das relações comerciais com a Companhia.
9. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS
9.1. Obrigação de sigilo
As informações representam recursos estratégicos para os negócios e a operação da Companhia, requerendo,
portanto, tratamento adequado que reduza os níveis de risco de sua divulgação não autorizada.
Exceto em relação às informações de natureza pública, todas as informações obtidas por um Colaborador no âmbito
de seu trabalho ou no desempenho de suas funções são consideradas confidenciais e próprias da Companhia,
independentemente do meio em que se apresentem. A circulação de informações e/ou documentos da Companhia
deve se restringir ao ambiente de interesse, sendo vedado exibir ou fornecer a estranhos ou a Colaboradores não
diretamente envolvidos na operação, informações e/ou documentos considerados confidenciais.
Esta obrigação de sigilo importa as proibições de: (i) divulgar quaisquer informações confidenciais, salvo aos
Colaboradores que necessitem conhecê-las em vista de suas funções; e (ii) utilizar quaisquer informações
confidenciais para proveito pessoal ou de terceiros.
É vedado alterar, modificar, transgredir dados, registros, livros ou qualquer documento oficial da Companhia.
9.2. Equipamentos de informática, softwares e meios de comunicação
Todos os equipamentos de informática e softwares deverão ser avaliados pela área de Tecnologia da Informação. É
expressamente proibido o uso de softwares irregulares (“piratas”), a execução de arquivos de procedência duvidosa,
o envio ou armazenamento de arquivos eletrônicos ilegais, obscenos ou discriminatórios de qualquer ordem. Diante
de qualquer dúvida com relação à integridade dos recursos, os Colaboradores deverão consultar previamente a área
de Tecnologia da Informação.

Todos os equipamentos eletrônicos e instrumentos de comunicação disponibilizados aos Colaboradores, tais como:
mídias, notebook, e-mails, intranet, internet, telefones e celulares etc. devem ser utilizados unicamente pelo
Colaborador e exclusivamente para uso profissional. Todos são bens da Companhia que, desta forma, se reserva o
direito de inspecionar e gravar a qualquer tempo, as bases de dados, conteúdos, ligações telefônicas e demais
equipamentos de sua propriedade.
O uso de equipamentos e dispositivos próprios dos Colaboradores para exercício de suas funções na Companhia
deve ser previamente autorizado pela Diretoria responsável e pelo departamento de Tecnologia da Informação.
No caso de softwares, a instalação e o uso deve ter aprovação prévia da Diretoria responsável e do departamento de
Tecnologia da Informação.
9.3. Lógico e Físico
Os usuários de rede, sistemas e aplicações da Companhia são de uso pessoal e intransferível, não podendo ser
compartilhados, trocados ou divulgados a outros Colaboradores.
O crachá fornecido pela Companhia é a identificação do Colaborador dentro da Companhia e, portanto, a garantia de
acesso aos ambientes necessários para a execução de suas funções. Por esta razão, o crachá de cada Colaborador é
intrasferível e não deve ser emprestado a outros Colaboradores.
Em caso de perda ou extravio de Crachá, a área de Recursos Humanos deve ser notificada imediatamente para que
seja efetuado seu bloqueio e solicitação de um novo.
10. REPRESENTAÇÃO DA COMPANHIA
10.1. Representação na Imprensa, Mídias Sociais e Outros
A representação da Companhia perante a imprensa em geral é exclusiva da Diretoria, sendo expressamente vedado a
qualquer Colaborador prestar informações a qualquer veículo de mídia sem anuência prévia da Diretoria e após
informação ao Departamento de Comunicação da Companhia.
Apenas os Colaboradores identificados como porta-vozes credenciados da Companhia podem falar em nome da
Companhia na imprensa. Todos os demais Colaboradores devem manter sua identidade pessoal nesses meios e
abster-se de comentários que envolvam as opiniões da empresa. Mesmo os porta-vozes credenciados da Companhia,
ao intervirem nas redes sociais, devem obrigatoriamente estar alinhados com o Departamento de Comunicação.
Outras orientações estão contidas no Manual de Conduta nas Mídias Digitais e Redes Sociais da Companhia.
Os Colaboradores que participem publicamente de qualquer meio de comunicação, publicando artigos ou qualquer
outra forma de manifestação, tais como, mas se limitando, a participação em seminários, palestras, aulas e
congressos, não deverão falar em nome da Companhia e cuidarão para não transparecer que sua opinião pessoal
reflita a posição da Companhia, sob pena de caracterizar a infringência desta norma.
10.2. Representação perante Instituições Públicas e Empresas
O relacionamento da Companhia com as instituições financeiras, concorrentes, fornecedores e clientes, no tocante ao
fornecimento de informações sobre a Companhia, mercados de atuação ou sociedades afiliadas, é restrito aos
Diretores responsáveis pelas operações da Companhia e às pessoas por eles autorizadas.

A representação legal da Companhia em atos comerciais, jurídicos, administrativos e fiscais só poderá ser exercida
nos limites dos poderes específicos, mediante procuração legalmente outorgada. Em caso de dúvida, o
[Departamento de Controles Internos] deverá ser consultado.
Todos os Colaboradores deverão atuar nos estritos limites, competências e abrangência dos poderes expressamente
consignados nas procurações outorgadas pela Companhia, observando-se os prazos de validade correspondentes.
Qualquer representação, bem como a prática de qualquer ato fora dos limites e poderes outorgados pela Companhia
acarretará, nos termos da lei, a responsabilidade pessoal do Colaborador.
11. DÚVIDAS E EXCEÇÕES
Eventuais dúvidas sobre a aplicação do Código de Conduta devem ser enviadas para o Compliance.
Eventuais exceções às regras dispostas neste Código de Conduta dependerão do prévio conhecimento e autorização
por escrito por parte do Compliance, a menos que alçada específica seja previsto neste Código de Conduta. Em caso
de aprovação, o respectivo documento escrito, deverá estabelecer condições específicas e transparentes, devendo ser
arquivado com o Compliance e, caso aplicável, com a área de Recursos Humanos, no prontuário do Colaborador.
12. LEGISLAÇÃO E PODER JUDICIÁRIO
A Companhia preza pelo estrito cumprimento da legislação vigente, cumprindo as determinações legais e fiscais,
bem como pelo correto pagamento dos tributos e espera o mesmo comportamento de todos os seus Colaboradores.
Qualquer Colaborador que receba notificação judicial ou extrajudicial referente à atividade profissional, ou qualquer
comunicação proveniente de autoridade pública, deverá notificar imediatamente a Diretoria de sua área, bem como o
Departamento Jurídico.
13. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
Todos os Colaboradores são responsáveis pelo cumprimento deste Código de Conduta, devendo questionar as
orientações contrárias aos princípios e valores da Companhia.
A Companhia distribui o Código de Conduta para os Colaboradores no momento da sua contratação e, em caso de
atualizações, disponibiliza-o por meios internos impressos e eletrônicos, realizando treinamentos periódicos.
O Código de Conduta é mantido à disposição dos Colaboradores e deve ser de conhecimento de todos, podendo ser
encontrado pelos Públicos Relacionados no website da Companhia.
14. FALE COM A BIOSEV
É dever do Colaborador e direito dos Públicos Relacionados reportar condutas impróprias, ao tomar conhecimento
de alguma violação ao Código de Conduta, às boas práticas da Companhia e à legislação vigente, por meio do canal
de comunicação de denúncias exclusivo, independente e imparcial, mantido pela Companhia, denominado FALE
COM A BIOSEV, por meio do telefone:
0800-940-9199
ou, por meio do e-mail: compliance@biosev.com

O canal funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, e a Companhia garante o anonimato
sempre que desejado e não tolerará nenhum tipo de retaliação contra qualquer pessoa que denuncia de boa-fé uma
violação ao Código de Conduta. Todas as informações reportadas por meio do canal serão tratadas com absoluta
confidencialidade.
15. DISPOSIÇÕES FINAIS
A violação das disposições do Código de Conduta ou de qualquer norma, procedimento ou política da Companhia
pode trazer severas consequências à Companhia, aos seus Colaboradores e Públicos Relacionados.
Por tal razão, os Colaboradores que violarem o Código de Conduta ou qualquer procedimento ou política interna da
Companhia estarão sujeitos a medidas disciplinares, incluindo o término da relação empregatícia. Já os Públicos
Relacionados que violarem o Código de Conduta ou qualquer procedimento ou política interna da Companhia terão
o seu contrato imediatamente rescindido, além de estarem sujeitos a penalidades contratuais e legais aplicáveis.
O desrespeito aos preceitos normativos deste Código de Conduta bem como as normas ou procedimentos ou
políticas da Companhia estão sujeitos à aplicação das sanções previstas na legislação, sendo que qualquer violação
do Código de Conduta envolvendo um ato criminoso será reportado às autoridades competentes, podendo resultar
em processo criminal contra os envolvidos.

