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 30 DE AGOSTO DE 2019 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

1. Data, hora e local: 30 de agosto de 2019, às 12:00 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. Adrian
Gustavo Isman (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), Patrick Julien Treuer (por vídeo
conferência), André Roth (por voto delegado ao Sr. Federico Adrian Cerisoli), Federico Adrian Cerisoli
(por conferência telefônica), Neil Roxburgh Balfour (por conferência telefônica), Philippe Jean Henri
Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos (por conferência telefônica).
Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Juan Jose Blanchard, Gustavo Lopes
Theodozio, Georges Edouard Duriez, Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia e Guilherme
Touriño Brandi (“Convidados”).
3. Presidente e Secretário: Sr. Patrick Julien Treuer presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci
Gragnoli Aragão Lamoglia atuou como secretária.
4.
Ordem do Dia: Tomar conhecimento sobre a atualização e alteração dos termos e condições do
contrato envolvendo a alienação da unidade agroindustrial Estivas, localizada no município de Arez,
Estado do Rio Grande do Norte, à Pipa Agroindustrial Ltda. - operação aprovada em reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 19 de setembro de 2018 - e, neste contexto, deliberar sobre
a conclusão de referida alienação.
5.
Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes à Reunião realizaram
apresentação acerca do tópico constante da ordem do dia, conforme material que, rubricado pela
Secretária, fica arquivado na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração (“Material Suporte”). Após a apresentação, os membros do Conselho de Administração

discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material fornecido e da apresentação realizada, não
havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado nem ao que foi
esclarecido.
6.
Deliberações: Os Conselheiros presentes à Reunião tomaram conhecimento e aprovaram, por
unanimidade e sem ressalvas, nos termos do Material de Suporte, as alterações aos termos e condições
originalmente estabelecidos no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, celebrado em
20 de setembro de 2018, entre Biosev S.A., Pipa Agroindustrial Ltda., Usina Estivas Ltda. e VII – Faria
Lima 1355 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Contrato”), por meio do qual se
estabeleceu o compromisso de venda da totalidade do capital social da Usina Estivas Ltda., sociedade
limitada controlada pela Companhia, inscrita no CNPJ/ME sob nº 31.168.247/0001-45, localizada no
município de Arez, Estado do Rio Grande do Norte (“Usina Estivas”), à Pipa Agroindustrial Ltda.,
sociedade controlada por um fundo de investimento administrado pela Socopa Sociedade Corretora
Paulista S.A. (“Comprador”), após o aporte na Usina Estivas dos ativos, direitos, obrigações e
responsabilidades que compõem o estabelecimento comercial da unidade agroindustrial Estivas,
localizada no Município de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF sob nº
15.527.906/0008-02, de propriedade da Companhia, conforme aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 19 de setembro de 2018 (“Operação”). Referidas alterações
incluem, dentre outras, alterações (i) ao valor a ser pago pelo Comprador em favor da Companhia, que
passou a ser de R$217.920.000,00 (duzentos e dezessete milhões e novecentos e vinte mil reais), sujeito a
determinados possíveis ajustes e sem considerar o valor das marcas a serem cedidas e/ou licenciadas pela
Companhia; (ii) o prazo de pagamento; e (iii) as garantias a serem entregues à Companhia, tudo nos
termos do Material de Suporte. No contexto da Operação e como condição para a cessão de determinados
contratos, os membros do Conselho de Administração presentes à Reunião aprovaram ainda, nos termos
do Material de Suporte, a assunção de responsabilidade solidária pela Companhia em relação às
obrigações a serem assumidas pela Usina Estivas e consequentemente pelo Comprador, na qualidade de
seu adquirente, em decorrência da cessão de determinados contratos de parceria referentes à unidade
Estivas inicialmente celebrados entre a Companhia e proprietários de determinados imóveis rurais. Como
decorrência das deliberações acima, nos termos do Material de Suporte, os membros do Conselho de
Administração decidiram por autorizar e/ou ratificar, conforme o caso, a Diretoria da Companhia e de
suas sociedades controladas e/ou os procuradores devidamente constituídos pela Companhia e/ou por suas
sociedades controladas, a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer aditamentos,
contratos, documentos e instrumentos (principais e/ou acessórios), com quaisquer contrapartes,
necessários à implementação das alterações ao Contrato ora aprovadas e à formalização e conclusão da
Operação de acordo com os novos termos e condições, incluindo, sem qualquer limitação, aditamentos ao
Contrato, o termo de fechamento da Operação, os contratos que formalizam as garantias prestadas pelo
Comprador à Companhia, os instrumentos que formalizam a transferência dos ativos, direitos, obrigações
e responsabilidades da unidade Estivas à Usina Estivas e a transferência das quotas representativas do
capital social desta ao Comprador, bem como quaisquer outros aditamentos, acordos, distratos e/ou

instrumentos de cessão de posição contratual e/ou de direitos, instrumentos de transação, instrumento de
cessão e/ou licenciamento de marcas e demais instrumentos acessórios ou relacionados à Operação.
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 Julien Treuer; Secretária da Reunião – Daniela
A.L.G. Aragão Lamoglia; Conselheiros presentes: Srs. Adrian Gustavo Isman (por voto delegado ao Sr.
Patrick Julien Treuer), Patrick Julien Treuer (por vídeo conferência), André Roth (por voto delegado ao
Sr. Federico Adrian Cerisoli), Federico Adrian Cerisoli (por conferência telefônica), Neil Roxburgh
Balfour (por conferência telefônica), Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo
Barbosa Leonardos (por conferência telefônica).
A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA
Secretária
São Paulo, 30 de agosto de 2019.

