BIOSEV S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 28 DE MARÇO DE 2018 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO
1.
Data, hora e local: 28 de março de 2018, às 08:00 (horário de São Paulo), na sede social da Biosev
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 01452-919. A Reunião contou com participantes por meio de
conferência telefônica, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, e com a
presença de participantes por meio de delegação de voto e voto escrito antecipado, 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, Michael Andrew Gorrell (por conferência telefônica), Adrian Gustavo Isman (por conferência
telefônica), André Roth (por conferência telefônica), Cristiano Biagi (por conferência telefônica), Neil
Roxburgh Balfour (por conferência telefônica), Antonio Delfim Netto (por voto escrito antecipado), Philippe
Jean Henri Delleur e Ricardo Barbosa Leonardos (por voto delegado ao Sr. Patrick Treuer). Participaram da
reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Paulo Prignolato, Daniela Agnes Luci
Gragnoli Aragão Lamoglia, Luis Eduardo Resende, Georges Edouard Duriez e Felipe Moraes de Azevedo
(“Convidados”).
3.
Presidente e Secretário: O Sr. Patrick Julien Treuer presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci
Gragnoli Aragão Lamoglia atuou como secretária.
4.
Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a extensão e renovação de parte do endividamento bancário da
Companhia por meio da celebração de novos contratos e/ou de aditamentos a contratos existentes; (ii) Deliberar
sobre a autorização e/ou ratificação, conforme o caso, à Diretoria da Companhia para assinar todos e quaisquer
documentos, principais e/ou acessórios, como contratos de financiamento, contratos de garantia, aditamentos a
quaisquer contratos existentes e demais instrumentos correlatos, além de tomar todas as providências
necessárias para a celebração e implementação do item (i) acima; (iii) Analisar e recomendar aos acionistas um
aumento do capital social da Companhia, por intermédio da subscrição privada de ações ordinárias,
recomendando: (a) a forma de subscrição e integralização das ações a serem emitidas; (b) a fixação do preço por
ação; e (c) os demais assuntos relacionados; e (iv) Autorizar o Presidente do Conselho de Administração da
Companhia a convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre o aumento de
capital social da Companhia nos termos do item (iii) acima, bem como deliberar sobre o Edital de Convocação,
o Manual da Administração e a Proposta da Administração da Companhia e os demais documentos que serão
submetidos à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos da
regulamentação vigente, em especial da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, e sobre a autorização de
disponibilização aos acionistas dos materiais e documentos acima mencionados, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis.
5.
Apresentação e Debates: O Sr. Rui Chammas, Diretor Presidente da Companhia, realizou
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”). Os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram
suas dúvidas com os Diretores da Companhia presentes à Reunião a respeito do material fornecido e da
apresentação realizada. Neste contexto, os Convidados e os membros do Conselho de Administração da
Companhia discutiram sobre a extensão e renovação de parte do endividamento bancário da Companhia,
associado a um aumento de capital da Companhia, incluindo a possibilidade de antecipação, pela acionista
Hédera Investimentos e Participações Ltda., dos valores correspondentes a sua participação e a participação dos
demais acionistas pertencentes ao seu grupo econômico em referido aumento de capital, a título de adiantamento
para futuro aumento de capital, a fim de viabilizar o aporte necessário para a implementação da Renovação e o
cumprimento de compromissos financeiros assumidos pela Companhia até 31 de março de 2018. Em seguida,
foi esclarecido que o artigo 170 da Lei 6.404/76 prevê três critérios possíveis para se avaliar o preço de emissão
das ações a serem emitidas pela Companhia, os quais podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto, a
saber: valor do patrimônio líquido, valor de mercado aferido pelo valor de cotação das ações da Companhia em
bolsa de valores ou valor econômico. A Diretoria da Companhia contratou e apresentou ao Conselho de
Administração estudo de valor econômico da Companhia, bem como pareceres de renomados juristas para
melhor embasar a recomendação do Conselho de Administração acerca do preço de emissão das ações, os quais,
rubricados pela Secretária, compõem o Material de Suporte e ficam arquivados na sede da Companhia no Livro
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Após as discussões acima mencionadas,
nenhuma outra questão ou objeção quanto ao que foi apresentado ou discutido foi levantada pelos membros do
Conselho de Administração. A Secretária esclareceu, por fim, que o Comitê Estratégico e o Comitê de Auditoria
da Companhia, ambos não estatutários, em reunião conjunta realizada em 27 de março de 2018, revisaram e
recomendaram ao Conselho de Administração a aprovação das matérias constantes nos tópicos da ordem do dia.
6.

Deliberações: Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

(i) aprovar e/ou ratificar, conforme o caso, a extensão e renovação de parte do endividamento bancário da
Companhia (“Renovação”), representado por meio dos instrumentos financeiros constantes do Anexo I à
presente ata (“Instrumentos Financeiros Elegíveis”), os quais perfazem aproximadamente R$3.660.000.000,00
(três bilhões e seiscentos e sessenta milhões de reais), conforme divulgado pela Companhia em Fato Relevante
datado de 12 de março de 2018, por meio da celebração de novos contratos e/ou de aditamentos aos
Instrumentos Financeiros Elegíveis, a fim de implementar, dentre outras condições acordadas entre a
Companhia e as respectivas instituições financeiras, os seguintes ajustes: (a) extensão e/ou renovação, conforme
o caso, dos Instrumentos Financeiros Elegíveis pelo prazo de 5 (cinco) anos (vencimento em 2023); (b) inclusão
do prazo de 3 (três) anos de carência para pagamento do principal, o qual deverá ser amortizado no 4º e 5º anos,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada ano; (c) ajuste da taxa de juros a fim de fixar, em relação aos
Instrumentos Financeiros Elegíveis em Dólares dos Estados Unidos da América, a taxa de juros LIBOR
acrescida de 4% (quatro por cento) ao ano, ou, em relação aos Instrumentos Financeiros Elegíveis em Reais, a
taxa CDI acrescida de 2% (dois por cento) ao ano, podendo tais taxas de juros serem ajustadas com base em
determinados índices financeiros, a serem verificados anualmente quando da divulgação das demonstrações
financeiras anuais e consolidadas da Companhia, e (d) a inclusão de outras regras e determinadas condições
precedentes à Renovação, dentre as quais, a celebração de documentos definitivos e a capitalização da
Companhia no valor equivalente em Reais a USD1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de Dólares
dos Estados Unidos da América), a ser realizada pelo acionista controlador, dos quais até USD 800.000.000,00
(oitocentos milhões de Dólares dos Estados Unidos da América) serão utilizados para reduzir passivo
relacionado a pré-pagamentos comerciais e contratos de compra e venda de commodities para fins de exportação
contratados com partes relacionadas;
(ii) como resultado do item (i) acima, autorizar e/ou ratificar, conforme o caso, a Diretoria da Companhia ou de
suas sociedades controladas ou os procuradores devidamente constituídos pela Companhia e/ou por suas
sociedades controladas, a assinar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários à implementação e
formalização da Renovação (principais e/ou acessórios), incluindo, sem limitação, quaisquer contratos de

financiamento, contratos de garantia, aditamentos aos contratos existentes, quaisquer outros instrumentos
necessários para que os termos da Renovação sejam refletidos nos Instrumentos Financeiros Elegíveis e nas
garantias previamente existentes em relação a tais operações financeiras (se aplicável), contratos de
coordenação, notas promissórias e demais instrumentos correlatos e/ou relacionados, bem como todos e
quaisquer instrumentos e/ou aditamentos posteriores à Renovação, ficando ainda a Diretoria da Companhia
autorizada a tomar todas as providências necessárias para a celebração e implementação da Renovação, nos
termos da deliberação constante do item (i) acima;
(iii) em relação à proposta de aumento de capital, inicialmente, os Conselheiros presentes à Reunião debateram,
com base no Material de Suporte, sobre a escolha do critério mais adequado para a fixação de preço das ações
no aumento de capital, concluindo que (a) o critério de valor de cotação das ações da Companhia não seria
adequado para a precificação das ações, dada a baixa liquidez das ações da Companhia em bolsa, o que torna o
seu valor pouco representativo para balizar a operação de aumento de capital em discussão; (b) da mesma
forma, o critério de patrimônio líquido, apesar de representar a atual situação financeira da Companhia, não é o
que melhor justifica o preço de emissão das ações, visto ser ele atualmente negativo; e (c) como consequência, o
critério de perspectiva de rentabilidade futura (valor econômico) da Companhia é o critério mais adequado para
a fixação do preço de emissão das ações. Neste contexto, os membros do Conselho de Administração da
Companhia analisaram estudo sobre o valor econômico da Companhia, preparado pelo N M Rothschild & Sons
(Brasil) Limitada, empresa especializada de primeira linha contratada pela Diretoria da Companhia para este fim
(“Estudo de Valor Econômico”), o qual indicou o intervalo de R$1,51 (um real e cinquenta e um centavos) a
R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) por ação da Companhia. Em vista do Estudo de Valor Econômico,
o Conselho de Administração decidiu fixar o preço de ação em R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos), no
ponto mais alto do intervalo de valores acima em benefício dos acionistas minoritários que decidam por não
participar do aumento.
Após tais discussões, os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram recomendar
aos acionistas da Companhia um aumento do capital social da Companhia no valor de até R$ 4.792.957.021,44
(quatro bilhões, setecentos e noventa e dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e
quarenta e quatro centavos), mediante a emissão privada de até 1.109.480.792 (um bilhão, cento e nove milhões,
quatrocentas e oitenta mil, setecentas e noventa e duas) novas ações ordinárias, nominativas, na forma escritural
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) por ação, fixado com
base no artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A., com possibilidade de homologação parcial caso haja a
subscrição de, no mínimo, R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões,
duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) com a emissão de
800.752.314 (oitocentos milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas e quatorze) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal. Caso aprovado tal aumento, o capital social da Companhia passará
de R$ 2.618.213.511,57 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil e quinhentos e onze
reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 7.411.170.533,01 (sete bilhões, quatrocentos e onze milhões, cento e
setenta mil, quinhentos e trinta e três reais e um centavos), passando a ser composto por 1.329.109.155 (um
bilhão, trezentos e vinte e nove milhões, cento e nove mil, cento e cinquenta e cinco) ações ordinárias,
nominativas, na forma escritural e sem valor nominal, caso o aumento seja homologado totalmente. As ações
deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional ou mediante capitalização
de adiantamento para futuro aumento de capital. Dentro deste contexto, os Conselheiros recomendaram ainda
que os Diretores busquem a antecipação dos valores correspondentes a participação do acionista controlador
representado pela Hédera Investimentos Investimentos e Participações Ltda. no aumento de capital da
Companhia, a título de adiantamento para futuro aumento de capital, a fim de viabilizar o aporte necessário para
a implementação da Renovação e o cumprimento de compromissos financeiros assumidos pela Companhia,
ficando os Diretores autorizados a celebrarem eventuais Contratos de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (“AFACs”), sem limitação de valor, com a acionista acima mencionada e todos os demais acionistas
interessados, assim como a tomar quaisquer outras providências necessárias para o fiel cumprimento desta

deliberação, inclusive instruir que o pagamento, total ou parcial, de tais AFACs seja realizado a credores da
Companhia e/ou de suas sociedades controladas, em razão de créditos detidos em favor destes credores, em
especial créditos relacionados a pré-pagamentos comerciais e contratos de compra e venda de commodities para
fins de exportação contratados com partes relacionadas, nos termos da Renovação.
Deverá ser concedido a todos os acionistas titulares de ações da Companhia o prazo de 30 (trinta) dias, ou outro
que venha a ser fixado posteriormente pelo Conselho de Administração da Companhia conforme venha a ser
divulgado em Aviso aos Acionistas, se necessário, para o exercício do direito de preferência, bem como um
rateio de sobras de ações não subscritas. Os acionistas detentores de ação ordinária poderão subscrever ações
ordinárias na proporção de sua participação no capital social. Caso não haja subscrição da totalidade das ações
do aumento de capital, após o término do prazo para o exercício do direito de preferência e um rateio de sobras
de ações não subscritas, a Companhia poderá homologar parcialmente o aumento de capital, no montante
eventualmente subscrito por meio dos AFACs cujos respectivos créditos os acionistas se comprometam a
utilizar para integralização do aumento ora proposto, desde que seja subscrito o montante mínimo de R$
3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil,
novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento de capital e buscando assegurar que os
acionistas que desejem subscrever parte do aumento possam, no momento do exercício do direito de subscrição,
condicionar sua decisão de investimento às condições finais do aumento de capital, cada acionista deverá poder,
no ato da subscrição, condicionar a subscrição do aumento de capital que lhe cabe: (i) a que haja a subscrição do
valor máximo do aumento de capital; (ii) a que haja a subscrição de um determinado valor mínimo de aumento
de capital, desde que tal valor mínimo não seja inferior ao valor de subscrição mínimo de R$ 3.459.249.996,48
(três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e
seis reais e quarenta e oito centavos); (iii) a receber a totalidade das ações subscritas; ou (iv) a receber apenas
ações em número mínimo necessário para manter suas respectivas participações no capital social da Companhia.
As ações a serem emitidas serão em tudo idênticas às ações já existentes e participarão de forma integral em
quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir da homologação do
aumento de capital social.
(iv) autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar oportunamente Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia e todos
os temas correlatos. Ficam aprovados o Edital de Convocação, o Manual da Administração, a Proposta da
Administração da Companhia e os demais documentos que serão submetidos à aprovação dos acionistas na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos da regulamentação vigente, em especial da
Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, documentos esses que, substancialmente na forma do material
rubricado pela Secretária, ficam arquivados na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho
de Administração. Adicionalmente, os Conselheiros presentes autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar
todas as providências necessárias para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia acima
mencionada assim como todas as providências relacionadas às deliberações ora aprovadas, incluindo, sem
limitação, a disponibilizar aos acionistas no website da Companhia assim como no website da CVM os materiais
e documentos acima mencionados e quaisquer outros necessários à implementação das deliberações ora tomadas
ou à realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos da legislação e regulamentação
aplicáveis.
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: Srs. Patrick Julien Treuer, Michael Andrew Gorrell, Adrian Gustavo
Isman, André Roth, Cristiano Biagi, Neil Roxburgh Balfour, Antonio Delfim Netto (por voto escrito
antecipado), Philippe Jean Henri Delleur e Ricardo Barbosa Leonardos (por voto delegado ao Sr. Patrick
Treuer).
A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 28 de março de 2018.

DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA
Secretária

ANEXO I
Instrumentos Financeiros Elegíveis
Valores com a data base de 30 de setembro de 2017 (data base da Renovação)

CONTRATO(S) ORIGINAL(IS)

Carta de Entendimentos datada de 10/07/2014, conforme
aditada e consolidada em 11/08/2016.

CREDORES

DEVEDORAS

GARANTIDORAS












ABN AMRO Bank N.V.
ING Bank N.V., Filial de São Paulo
ING Bank N.V.
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Banco Société Générale Brasil S.A.
Banco Rabobank International Brasil S.A.
Banco Crédit Agricole Brasil S.A.; e
Outros
Biosev S.A.
Biosev Bioenergia S.A.





Biosev S.A.
Biosev Bioenergia S.A.
Biosev Bioenergia Internacional S.A.
Até USD 415.000.000,00

VALOR PRINCIPAL TOTAL





Cédulas de Crédito à Exportação datadas de
28/03/2011, 26/03/201 e 30/03/2012, conforme
aditadas.
Banco BTG Pactual S.A.






Biosev S.A.; e/ou
Biosev Bioenergia S.A.
Biosev S.A.; e/ou
Biosev Bioenergia S.A.

CONTRATO(S) ORIGINAL(IS)
CREDOR
DEVEDORAS
GARANTIDORAS

R$ 347.002.077,11

VALOR PRINCIPAL TOTAL

CONTRATO(S) ORIGINAL(IS)

USD 318,000,00 Senior Pre-Export Term Loan Facility
Agreement datado de 09/01/2015, conforme aditado e
consolidado em 17/05/2017.

CREDORES








Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Natixis, New York Branch
ING Bank N.V.
Coöperatieve Rabobank U.A.
Société Générale
ABN AMRO Bank N.V.

DEVEDORA



Biosev Bioenergia International S.A.

GARANTIDORAS




Biosev S.A.
Biosev Bioenergia S.A.
Até USD 300.000.000,00

VALOR PRINCIPAL TOTAL


CONTRATO(S) ORIGINAL(IS)



CREDORES




Credit Agreements datados de 01/09/2010 e
13/10/2011, conforme aditados; e
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio datado de
31/08/2017.
Banco Bradesco S.A.;
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch

DEVEDORA



Biosev S.A.
USD 130.833.333,34

VALOR PRINCIPAL TOTAL

CONTRATO(S) ORIGINAL(IS)



CREDOR



Cédulas de Crédito Bancário datadas de
31/03/2017, 04/08/2016, 10/07/2015 e 23/03/2016;
e
Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio datados
de
11/03/2016,
27/06/2016,
26/10/2016,
22/12/2016, 01/02/2017, 17/11/2016 e 10/04/2017.
Banco do Brasil S.A.






Biosev S.A.; e/ou
Biosev Bioenergia S.A.
Biosev S.A.; e/ou
Biosev Bioenergia S.A.

DEVEDORAS
GARANTIDORAS

Até R$ 530.000.000,00

VALOR PRINCIPALTOTAL



Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio datados
de 20/10/2017 e 24/10/2017.

CREDOR



Itaú Unibanco S.A.

DEVEDORAS




Biosev S.A.; e/ou
Biosev Bioenergia S.A.

CONTRATO(S) ORIGINAL(IS)

VALOR PRINCIPAL TOTAL

USD 20.000.000,00

