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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da Biosev S.A. (“Companhia”), para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 31 de julho de 2018, às
14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, CEP 01452-919, a fim de deliberarem
sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
Em Assembleia Geral Extraordinária
1. Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar o artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, de forma a refletir o atual capital social da Companhia; (ii) alterar o artigo
12 do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar a composição do Conselho de
Administração; e (iii) alterar o parágrafo segundo do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia,
a fim de prever a competência do Presidente do Conselho de Administração para preencher
temporariamente o cargo de Diretor Presidente em caso de vacância;
2. Fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício
social que se encerrará em 31 de março de 2019.
Em Assembleia Geral Ordinária
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, bem como
conhecer o relatório da administração e dos auditores independentes relativos ao mesmo
período;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
março de 2018; e
3. Fixar a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração para o próximo
mandato e deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, indicando o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração.
Informações Gerais:
Representação: A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente
constituído, ou via boletim de voto à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da
documentação exigida constam no Manual da Administração. Nos termos do Artigo 126 da Lei nº
6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante
de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de
custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral e
poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser
apresentado também o instrumento de mandato.
Votação à distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de
votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço

de ações escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme modelo disponibilizado pela
Companhia e observadas as orientações constantes do Manual da Administração disponibilizado nesta
data.
Voto Múltiplo: Para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 282/98 e
o artigo 4º da Instrução CVM nº 481/2009, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de
adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
Documentos relacionados à Assembleia: Finalmente, em atenção às disposições legais e estatutárias
pertinentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no
endereço eletrônico na Internet da Companhia (www.biosev.com/ri), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), cópias dos documentos de
interesse dos Senhores Acionistas para a participação na assembleia, incluindo aqueles exigidos pelas
Instruções CVM nº 480/2009 e 481/2009, conforme alteradas, bem como as orientações para
participação na Assembleia.

São Paulo, 29 de junho de 2018.
Patrick Julien Treuer
Presidente do Conselho de Administração

