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 FEVEREIRO DE 2019 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO
1.
Data, hora e local: 12 de fevereiro de 2019, às 14:30 (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 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: Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Srs.
Patrick Julien Treuer (por voto delegado ao Sr. Federico Adrian Cerisoli), Federico Adrian Cerisoli,
Michael Andrew Gorrell (por vídeo conferência), Adrian Gustavo Isman (por vídeo conferência),
André Roth (por vídeo conferência), Neil Roxburgh Balfour (por conferência telefônica), Philippe
Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram da
reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Juan Jose Blanchard, Gustavo Lopes Theodozio,
Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia, Georges Edouard Duriez e Guilherme Touriño
Brandi.
3.
Presidente e Secretário: Sr. Michael Andrew Gorrell presidiu a Reunião e a Sra. Daniela
Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia atuou como secretária.
4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê
Estratégico da Companhia.
5.
Apresentação da Diretoria: Convidados, certos Diretores da Companhia fizeram
apresentação conforme material que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na sede da Companhia
no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Após referida apresentação, os
membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito dos
materiais apresentados, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi
apresentado nem ao que foi esclarecido.
6.
Deliberações: Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram
aprovar a alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê Estratégico não estatutário de
suporte ao Conselho de Administração da Companhia, exclusivamente para ajustar o caput do artigo
11 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 11 – O Comitê se reunirá (i) ordinariamente, ao menos uma vez ao ano, para os fins
de revisar as propostas de orçamento a serem adotadas pela Companhia, suas subsidiárias e
sociedades controladas, bem como quaisquer propostas de revisão do plano de negócios de
cinco anos da Companhia; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais
exigirem a manifestação do Comitê.”
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Dessa forma, o Regimento Interno do Comitê Estratégico passa a vigorar a partir da presente data de
acordo com a redação, cuja cópia, autenticada pela Secretária, integra a presente ata
independentemente de transcrição como Anexo n.º 1.
6.
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.
7.
Assinaturas: Presidente da Reunião – Michael Andrew Gorrell; Secretária da Reunião –
Daniela A. L. G. Aragão Lamoglia; Conselheiros presentes: Srs. Patrick Julien Treuer (por voto
delegado ao Sr. Federico Adrian Cerisoli), Michael Andrew Gorrell (por vídeo conferência), Federico
Adrian Cerisoli, André Roth (por vídeo conferência), Adrian Gustavo Isman (por vídeo conferência),
Neil Roxburgh Balfour (por conferência telefônica), Philippe Jean Henri Delleur (por conferência
telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA
Secretária

2

ANEXO N.º 1
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ ESTRATÉGICO
DA BIOSEV S.A. (“Companhia”)
CAPÍTULO I
Objetivos
Artigo 1º - O Comitê Estratégico (doravante denominado simplesmente como “Comitê”) será regido
pelo presente Regimento e pelas disposições do Estatuto Social da Companhia.
Artigo 2º - O Comitê é órgão de apoio diretamente vinculado e subordinado ao Conselho de
Administração, responsável por assessorá-lo no desempenho de suas funções mediante as atribuições
fixadas neste Regimento.
CAPÍTULO II
Composição
Artigo 3º - O Comitê será composto por 3 (três) membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
ressalvado o disposto no parágrafo primeiro abaixo, nomeáveis e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, dos quais 1 (um) deverá preencher os requisitos previstos no parágrafo
segundo abaixo.
Parágrafo Primeiro – A reeleição dos membros do Comitê é permitida, a critério do
Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo - Um membro do Comitê não poderá ser, quando da sua eleição,
membro de órgãos da administração da Companhia (exceto pelo disposto na frase subsequente) ou
empregado da Companhia ou de suas sociedades controladoras, controladas ou sob controle comum.
Nada obstante o disposto na frase precedente, poderão ser membros do Comitê os Conselheiros
Independentes, conforme definidos no Estatuto Social da Companhia, ou membros do Conselho
Fiscal, quando e se instalado. Para os fins deste Regimento, controle tem o significado previsto no
Artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Terceiro – A investidura dos membros do Comitê se dará por meio de termo de
posse assinado pelos eleitos.
Artigo 4º - O Comitê será representado por um Presidente, o qual deve ser eleito pela maioria simples
dos membros na primeira reunião do Comitê, sendo facultado aos respectivos membros votarem em si
próprios.
Artigo 5º - Os membros do Comitê possuirão capacitação para o exercício do cargo.
Artigo 6º - Os membros do Comitê serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos, por outro
membro do Comitê escolhido pelo Presidente. Caso ocorra a vacância do cargo de membro do
Comitê, o substituto provisório será escolhido pelo Presidente dentre os demais membros do Comitê
até a primeira reunião do Conselho de Administração, que deverá eleger novo membro para cumprir o
restante do mandato do membro substituído.
CAPÍTULO III
Presidente
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Artigo 7º - O Presidente do Comitê coordenará, presidirá e representará o Comitê perante o Conselho
de Administração.
Artigo 8 º - Compete ao Presidente do Comitê:
(i)

convocar e presidir as reuniões;

(ii) nomear o secretário da reunião dentre os presentes, que será o responsável pela elaboração das
atas das reuniões do Comitê;
(iii) cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento; e
(iv) encaminhar ao Conselho de Administração as análises, pareceres e relatórios elaborados pelo
Comitê.
Artigo 9º - Nas suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído por outro membro do
Comitê por ele indicado, ao qual competirá exercer as funções atribuídas ao Presidente nos termos
deste Regimento.
CAPÍTULO IV
Atribuições
Artigo 10 – O Comitê terá os seguintes poderes e atribuições:
(i)
revisar as propostas de orçamento a serem adotadas em cada exercício social pela Companhia,
suas subsidiárias e sociedades controladas, bem como as propostas de revisão e ajustes (reforcast) dos
orçamentos aprovados;
(ii)

revisar o plano de negócios da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas;

(iii)
revisar a política de gestão de risco da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas,
bem como recomendar ao Conselho de Administração eventuais adequações nas práticas, planos e
políticas da Companhia relacionadas à gestão de risco;
(iv)
revisar os projetos de investimento relevantes envolvendo a Companhia, suas subsidiárias e
sociedades controladas;
(v)
revisar os projetos de M&A, joint-ventures e associações relevantes envolvendo a
Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas; e
(vi)
cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do
Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro - Para fins deste Artigo, consideram-se relevantes os projetos de
investimento e os projetos de M&A, joint-ventures e associações que envolvam montantes
equivalentes ou superiores a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia, conforme
apurado nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia referentes ao último
exercício.
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Parágrafo Segundo - Os membros do Comitê deverão manter sob caráter de
confidencialidade as informações recebidas da Companhia ou por eles coletadas no exercício de suas
atribuições, assim como as informações recebidas de auditores independentes e outros assessores, de
funcionários ou diretores da Companhia.
CAPÍTULO V
Funcionamento
Artigo 11 - O Comitê se reunirá (i) ordinariamente, ao menos uma vez ao ano, para os fins de revisar
as propostas de orçamento a serem adotadas pela Companhia, suas subsidiárias e sociedades
controladas, bem como quaisquer propostas de revisão do plano de negócios de cinco anos da
Companhia; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação do
Comitê.
Parágrafo Primeiro - As reuniões do Comitê deverão ser convocadas pelo Presidente, por
sua iniciativa ou atendendo solicitação escrita do Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo - As convocações das reuniões do Comitê deverão ser feitas por escrito,
por carta, fax, email, ou qualquer outro meio, com pelo menos, (i) 5 (cinco) dias de antecedência no
caso das reuniões ordinárias, ou (ii) 2 (dois) dias úteis de antecedência no caso das reuniões
extraordinárias.
Parágrafo Terceiro - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada
regularmente convocada a reunião a que comparecer a totalidade dos membros do Comitê.
Artigo 12 - As reuniões do Comitê serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, em
primeira convocação, e com a presença de qualquer número de membros, em segunda convocação. O
Comitê sempre deliberará pelo voto da maioria.
Parágrafo Primeiro - Serão considerados presentes os membros do Comitê que
manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro membro do Comitê, por voto
escrito antecipado e por voto manifestado por carta, fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio
escrito.
Parágrafo Segundo - Os membros do Comitê poderão participar e votar em qualquer reunião
(ordinária ou extraordinária) do Comitê por meio de conferência telefônica, vídeo conferência ou por
qualquer outro meio que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todos
os demais membros presentes na reunião, sendo considerados presentes à reunião em questão, ficando
o membro que assim participar obrigado a assinar a respectiva ata.
Artigo 13 - Quando aplicável, a critério do Presidente, os assuntos tratados e discutidos deverão ser
lavrados sob a forma de ata, que conterá um resumo dos principais pontos e fatos deliberados, e será
assinada pelos membros do Comitê então presentes.
CAPÍTULO VI
Disposições Gerais
Artigo 14 - Os casos omissos no presente Regimento serão submetidos ao Conselho de
Administração da Companhia para deliberação em caráter definitivo.
***
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