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 14 DE DEZEMBRO DE 2017 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO
1.
Data, hora e local: 14 de dezembro de 2017, às 14:00 (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 01.452-919. 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, e por meio de voto delegado, nos termos do artigo 11, parágrafo
1º, do Estatuto Social da Companhia, conforme adiante indicado.
2.
Participantes: Participaram da Reunião os membros representando a totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Patrick Julien Treuer (por vídeo
conferência), Michael Andrew Gorrell (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), Adrian Gustavo
Isman (por vídeo conferência), André Roth (por vídeo conferência), Neil Roxburgh Balfour (por
conferência telefônica), Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), Philippe
Jean Henri Delleur (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer) e Ricardo Barbosa Leonardos.
Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Paulo Prignolato,
Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia, Ellen Cavalcante e Felipe Moraes de Azevedo.
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: Deliberar sobre a celebração de transação entre partes relacionadas, que tem
como contrapartes os acionistas originais da Santelisa Vale S.A. e seus sucessores, atuais acionistas
minoritários da Companhia, tendo por objeto a transação de direitos e obrigações decorrentes da
associação implementada entre as partes nos termos do Contrato de Associação, Subscrição de Ações e
Outras Avenças, datado de 14 de abril de 2009, conforme aditado, bem como, no contexto da
Transação, deliberar a respeito (i) da alienação de quotas da Crystalsev Comércio e Representação
Ltda., sociedade indiretamente controlada pela Companhia, (ii) do aumento de participação societária
detida na Sociedade Operadora Portuária de São Paulo S.A., sociedade indiretamente controlada pela
Companhia, e (iii) da ratificação ou autorização, conforme o caso, à Diretoria da Companhia para tomar
todas as providências necessárias e celebrar todos os instrumentos necessários e/ou acessórios à
Transação.
5.
Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes à Reunião realizaram
apresentação acerca dos tópicos dispostos na 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 da Companhia (“Material de Suporte”). A Secretária esclareceu que o Comitê
Estratégico e o Comitê de Auditoria da Companhia, ambos não estatutários, em reunião conjunta
realizada em 14 de dezembro de 2017, revisaram e recomendaram ao Conselho de Administração a
aprovação das matérias constantes nos tópicos da ordem do dia. Os membros do Conselho de
Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas com os Convidados a respeito do material
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fornecido e da apresentação realizada, não havendo mais questionamentos, nem tampouco objeções em
relação ao que foi apresentado ou esclarecido.
6.
Deliberações: Os Conselheiros participantes, decidiram aprovar, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, nos termos do Material de Suporte e em consonância com as recomendações do
Comitê Estratégico e do Comitê de Auditoria da Companhia, ambos não estatutários, em reunião
conjunta realizada em 14 de dezembro de 2017, a celebração de transação entre partes relacionadas, que
tem como contrapartes os acionistas originais da Santelisa Vale S.A. (em conjunto, “Acionistas SEV”),
atuais acionistas minoritários da Companhia (“Transação”). A Transação implicará na celebração dos
seguintes negócios jurídicos, pela própria Companhia e/ou por suas controladas:
(i)
“Instrumento Particular de Liquidação de Contas Gráficas, Transação e Outras
Avenças nº B3XWKRO” (“Instrumento de Transação”), que tem por objeto a transação de
direitos e obrigações decorrentes da associação implementada entre as partes nos termos do
Contrato de Associação, Subscrição de Ações e Outras Avenças, datado de 14 de abril de 2009,
conforme aditado (“Contrato de Associação”), o qual disciplinou, entre outras matérias, a
associação estratégica e a consolidação das operações da Santelisa Vale S.A. e da LDC
Bioenergia S.A. (antiga denominação social da Companhia). O Instrumento de Transação, em
especial, dispõe quanto (a) a liquidação e extinção das contas gráficas referentes a perdas
indenizáveis de parte a parte no âmbito do Contrato de Associação, (b) a transação de direitos e
obrigações previstos no Contrato de Associação; e (c) a resilição e quitação geral das
obrigações das partes previstas no Contrato de Associação, prevendo, em decorrência dos itens
(a), (b) e (c) acima e nos termos do Contrato de Associação, o pagamento pela Companhia do
valor de R$ 138.054.116,39 (cento e trinta e oito milhões, cinquenta e quatro mil, cento e
dezesseis reais e trinta e nove centavos), corrigido pela variação do CDI de 28 de dezembro de
2015 até a data do efetivo desembolso, a ser realizado líquido de tributos, o qual corresponde às
quantias recebidas pela Companhia pelo êxito nas ações judiciais de números 900002635-0 e
19993400029411-7 promovidas em face do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA (sucedido
pela União Federal), e referentes a período anterior à associação. O pagamento é feito em
cumprimento ao Contrato de Associação, o qual determina que os valores recebidos por conta
de tais ações judiciais deveriam ser utilizados para compensar eventual saldo devedor das
contas gráficas em favor da Companhia e o valor excedente deveria ser transferido às Famílias
SEV. O pagamento será efetuado por meio de: (a) depósito judicial de parte do valor, por conta
e ordem das contrapartes do Instrumento de Transação, visando à liberação de gravame que
recai sobre bens de controlada da Companhia; e (b) depósito do saldo em conta de depósito em
garantia de titularidade da Companhia, com o objetivo de garantir eventuais insuficiências para
a desoneração dos bens que se encontram gravados. Para tanto, as partes celebrarão também
“Contrato de Depósito” e “Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta
Vinculada” para a realização de referidos pagamentos. Os valores depositados na conta de
depósito em garantia apenas serão transferidos aos Acionistas SEV quando da efetiva liberação
dos bens gravados;
(ii)
“Instrumento Particular de Perdão de Dívida”, que tem por objeto o perdão de dívida,
no valor em 30 de setembro de 2017 de aproximadamente R$ 6.254.970,96 (seis milhões,
duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos),
decorrente de “Contrato de Compra e Venda de Equipamentos, Prestação de Serviços e Outras
Avenças nº 04” firmado em 15 de janeiro de 2008 entre a Companhia e sociedades controladas
por alguns Acionistas SEV e pessoas a eles relacionadas;
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(iii)
“Termos de Liberação de Penhor de Ações”, a serem celebrados pela Companhia na
qualidade de sucessora por incorporação da Ágatis Investimentos e Participações S.A., os quais
tem por objeto liberar mutuamente ações de emissão da Companhia de titularidade da Sugar
Holdings B.V. e dos Acionistas SEV gravadas por penhor de forma a garantir determinadas
obrigações constantes no Contrato de Associação, restando o penhor extinto e sem efeitos;
(iv)
“Contrato de Compra e Venda de Quotas”, que tem por objeto a alienação, para
pessoas jurídicas controladas por parte dos Acionistas SEV, da totalidade da participação
societária detida por controlada da Companhia na Crystalsev Comércio e Representação Ltda.,
correspondente a 214.870.435 (duzentos e quatorze milhões, oitocentos e setenta mil,
quatrocentas e trinta e cinco) quotas; e
(v)
“Contrato de Compra e Venda de Ações”, que tem por objeto o aumento de
participação societária indiretamente detida pela Companhia na Sociedade Operadora Portuária
de São Paulo S.A. (“SOP”), sociedade indiretamente controlada pela Companhia, por meio da
aquisição de 630.126 (seiscentas e trinta mil, cento e vinte e seis) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal da SOP, a ser realizada pela Biosev Bioenergia S.A., estando a
implementação das transações contempladas nos itens (iv) e (v) sujeita a determinadas
condições precedentes.
Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, ratificaram ou autorizaram, conforme o caso, a Diretoria da Companhia para tomar todas as
providências necessárias bem como celebrar todos os instrumentos necessários e/ou acessórios à
implementação da Transação, incluindo a conclusão e celebração dos instrumentos/negócios jurídicos
acima listados e a realização de quaisquer atos societários necessários ou convenientes à implementação
da Transação. Uma vez concluída a Transação, fica ainda a Diretoria da Companhia autorizada a tomar
todas as providências necessárias para a divulgação de referidas transações, de acordo com a legislação
e a regulamentação aplicáveis, podendo disponibilizar os documentos aplicáveis no sítio eletrônico da
Comissão de Valores Mobiliários e no sítio eletrônico da Companhia.
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; Secretária da Reunião - Daniela A. L.
G. Aragão Lamoglia; Conselheiros presentes: Patrick Julien Treuer, Michael Andrew Gorrell (por voto
delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), Adrian Gustavo Isman, André Roth, Neil Roxburgh Balfour,
Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), Philippe Jean Henri Delleur (por
voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer) e Ricardo Barbosa Leonardos.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA
Secretária
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