BIOSEV S.A.
CNPJ/MF nº 15.527.906/0001-36
NIRE 35.300.345.185
AVISO AOS ACIONISTAS
BIOSEV S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que o Conselho de
Administração da Companhia aprovou, em Reunião do Conselho de Administração
realizada nesta data, a extensão do prazo para o exercício do direito de preferência
para subscrição das ações emitidas no âmbito do aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado pelo Conselho
de Administração da Companhia em reunião realizada em 26 de dezembro de 2014 e
informado nos termos do Aviso aos Acionistas divulgado em 26 de dezembro de 2014
no website da CVM e publicado pela Companhia em 30 de dezembro de 2014
(“Aumento do Capital”), de forma que o prazo para o exercício de referido direito de
preferência, inicialmente a ser encerrado em 02 de fevereiro de 2015, passará a se
encerrar em 13 de fevereiro de 2015 e, consequentemente, a data de integralização
das novas ações será prorrogada de 6 de fevereiro de 2015 para 24 de fevereiro de
2015.
Em virtude de referida alteração, os itens IV, V e VIII do Aviso aos Acionistas
divulgado em 26 de dezembro de 2014 no website da CVM e publicado pela
Companhia em 30 de dezembro de 2014 passam a vigorar de acordo com os termos e
condições abaixo descritos, sendo ratificados todos os demais itens do Aviso aos
Acionistas datado de 26 de dezembro de 2014 e publicado pela Companhia em 30 de
dezembro de 2014:
IV.
Direito de Preferência: (a) Os titulares de ações de emissão da Companhia
após o fechamento do mercado em 30 de dezembro de 2014 terão direito de
preferência na subscrição das novas ações, podendo subscrever, ou ceder o seu direito
de preferência para que terceiros subscrevam, uma quantidade de ações proporcional
à participação detida por tais acionistas na Companhia em 30 de dezembro de 2014, à
razão de 0,061978202 novas ações para cada ação detida pelos acionistas em tal data
(equivalente ao percentual de 6,1978202%).
(b)
O direito de preferência deverá ser exercido entre o dia 02 de janeiro de 2015,
inclusive, e o dia 13 de fevereiro de 2015, inclusive (“Período de Direito de
Preferência”).
V.
Forma de Integralização: As ações subscritas no âmbito do Aumento de
Capital deverão ser integralizadas em 24 de fevereiro de 2015 (“Data de
Integralização”), em moeda corrente nacional. Os subscritores que estiverem
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registrados junto ao banco escriturador e tiverem subscrito ações durante o Período de
Direito de Preferência deverão comparecer a uma das agências especializadas da Itaú
Corretora de Valores S.A., conforme listadas no item XI abaixo, para efetuar o
pagamento do preço de subscrição correspondente às ações por ele subscritas,
incluindo as sobras de ações a ele atribuídas, se aplicável.
VIII. Procedimento para Subscrição de Sobras: Em cumprimento ao disposto
no Artigo 171, § 7º da Lei nº 6.404/76, será assegurado aos subscritores concorrerem
no rateio de eventuais sobras. No momento do exercício do direito de preferência, os
subscritores que desejarem reservar sobras das ações não subscritas no direito de
preferência deverão manifestar, de maneira irretratável, tal reserva no boletim de
subscrição. Nessa hipótese, tal subscritor deverá informar no respectivo boletim de
subscrição a quantidade desejada de sobras, ficando, no entanto, sujeito ao rateio,
que será proporcional às sobras solicitadas. As reservas das sobras serão
automaticamente e de pleno direito convertidas em subscrição de ações (a) pelos
totais discriminados nos boletins de subscrição, se não houver rateio; ou (b) pelos
totais que resultarem do respectivo rateio. A quantidade de sobras de ações que cada
subscritor interessado terá direito de receber será calculada multiplicando-se a
quantidade de novas ações que permanecerem não subscritas após o Período de
Direito de Preferência, pela quantidade de ações subscritas pelo subscritor interessado
em sobras durante o Período de Direito de Preferência, dividindo-se o produto pela
quantidade total de ações subscritas por todos os subscritores interessados em sobras
durante o Período de Direito de Preferência. As sobras de ações serão integralizadas
por cada subscritor que tiver manifestado interesse na subscrição de sobras, conforme
o caso, no mesmo momento da integralização das ações subscritas durante o Período
de Direito de Preferência, isto é, em 24 de fevereiro de 2015. Para o exercício das
sobras de subscrição durante o exercício do direito de preferência, os investidores
registrados na Itaú Corretora de Valores S.A. deverão observar os procedimentos por
ela estabelecidos e os investidores registrados na custódia da BM&FBOVESPA os
procedimentos operacionais daquela Bolsa.
Mais informações sobre o Aumento de Capital e sobre as condições para a subscrição e
integralização das ações emitidas poderão ser obtidas por meio do Anexo 30 (XXXII)
da Instrução CVM 480/2009, conforme alterada pela Instrução 552/2014, que se
encontra anexo à ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 29 de janeiro de 2015, disponível no site da CVM e da BM&FBOVESPA, e
por solicitações enviadas ao seguinte endereço: ri@biosev.com ou através dos
telefones de atendimento aos acionistas nos seguintes telefones: (11) 3092-5371.
São Paulo, 29 de janeiro de 2015.
Paulo Prignolato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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