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AO BioTexCom 
Endereço legal: Obstmark, 1, Herisau, 9100, Suíça 

Número da empresa SNE-339.378.563 

PROTOCOLO 
DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS, 

24 DE JANEIRO DE 2020 

 A assembléia geral anual de acionistas da BioTexCom (doravante denominada 
"Companhia") foi realizada em 24 de janeiro de 2020, na 1 Obstmarkt, 9100 Herisau, Suíça. 

ABERTURA DA REUNIÃO 

 A assembléia geral de acionistas foi declarada aberta às 10:30 pelo Presidente da 
Assembléia, Sr. Albert Tochilovsky, único acionista da Companhia. 
 O Presidente também observou que, de acordo com o Estatuto da Companhia, o protocolo 
da assembléia estará disponível no site da Companhia por um determinado período após a 
assembléia geral de acionistas. 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS 

 De acordo com a Carta da Companhia, o Presidente da reunião nomeou o Sr. Theodor 
George Seitz, Diretor da Companhia, Secretário da reunião. 
 Por sugestão do Presidente, os membros da reunião elegeram como oradores as seguintes 
pessoas dentre os acionistas ou seus representantes: Sr. Albert Tochilovsky. 
 O comitê da assembléia anual de acionistas, além do presidente da assembléia, inclui o 
secretário da reunião e os palestrantes. 

DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE 
 O Presidente faz as seguintes declarações a respeito da convocação e composição da 
reunião. 

Agenda 

 A reunião é convocada com a seguinte agenda e soluções propostas: 

1. Relatórios sobre registos financeiros estatutários 
 
Apresentação e discussão do relatório anual do conselho dos diretores e do relatório do 

auditor independente sobre os registos financeiros estatutários por um ano fiscal, findo em 31 de 
dezembro de 2019. 

2. Aprovação dos registos financeiros estatutários 
 
Aprovação dos registos financeiros estatutários por um ano fiscal, findo em 31 de 
dezembro de 2019, e a distribuição proposta de desempenho. 
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Solução sugerida: Os membros da assembléia geral de acionistas aprovam os registos 
financeiros obrigatórios por um ano fiscal findo em 31 de dezembro de 2019, bem como 
a distribuição dos resultados de acordo com a proposta do Diretor. 

3. Decisões sobre o plano de desenvolvimento da Companhia 

Tendo em conta as recomendações dos representantes das filiais do BioTexCom , o 
Diretor recomenda as seguintes decisões. 

Soluções sugeridas: 

(i) Por razão de (a) crescimento de nível da infertilidade no mundo, de acordo com 
estatísticas da OMS; (b) mudanças esperadas na legislação dos estados membros 
da UE visando a legalização da doação de ovócitos; (c) rejeição de colegas 
italianos em vender ou alugar uma antiga clínica de fertilização in vitro em Milão; 
os membros da assembléia geral de acionistas autorizam o diretor a fazer 
alterações e adições ao plano de desenvolvimento da BioTexCom , levando em 
consideração as conseqüências e alterações relevantes: 
a) BioTexCom planeja expandir sua rede de escritórios de representação na 

União Europeia; b) a rede consiste em agências de informação 
representativas e centros médicos especializados em doação de oócitos em 
Milão e Viena. 

(ii) Por razão de (a) numerosos fatos de fraude por parte das chamadas agências ART, 
que supostamente desaparecem após o recebimento do primeiro pagamento dos 
clientes (b) a necessidade de expandir o banco de ovócitos para a realização de 
programas, em vista do aumento no número de clientes, que atualmente ultrapassa 
150 ciclos por mês; (c) a responsabilidade social corporativa da BioTexCom e 
elevando os padrões de serviço ao cliente, os membros da Assembléia Geral dos 
acionistas autorizam o Diretor a fazer alterações e adições ao plano de 
desenvolvimento da BioTexCom AG, levando em consideração as conseqüências 
e alterações relevantes: 
a)  no caso de solicitar uma ART (barriga de aluguel e doação de óvulos) 

usando oócitos de doadores em um centro médico sob a marca BioTexCom, 
o contrato é feito por e-mail e o primeiro pagamento é feito no momento da 
punção do doador de óvulos; b) se o cliente não chegar na data combinada 
por motivo de força maior ou por outro motivo (gravidez natural, divórcio, 
doença do cliente), nenhuma taxa será cobrada e os ovos recebidos serão 
criopreservados no banco de ovos BioTexCom. 

Notificação sobre convocação de uma reunião 

As notificações da convocação da assembléia geral de acionistas serão enviadas o mais 
tardar menos de 15 (quinze) dias corridos antes da data da reunião, ao Diretor da Companhia, ao 
auditor independente da Companhia e aos detentores de ações nominativas de emissão da 
Companhia. Nenhuma evidência disso é necessária. 
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Comparecimento 

 O capital social da Companhia é de 100.000,00 francos suíços e é representado por 
100.000,00 ações, cada uma das quais representa a mesma ação do capital social da Companhia. 
Com base na lista acima de participantes e na verificação de admissão à assembléia geral de 
acionistas, parece que os proprietários de todas as 100.000,00 ou 100,0% das ações em 
circulação e existentes estão presentes ou representados na assembléia. 

Quorum e procedimento de votação 

 Não há requisitos quanto ao quorum para consideração e votação das questões relevantes 
especificadas na agenda acima mencionada da assembléia geral anual. 
 Cada uma das decisões propostas sobre os itens relevantes mencionados na agenda acima 
é adotada se aprovada por maioria simples dos votos válidos. 

Terceiros admitidos na reunião 

Além dos detentores de instrumentos financeiros admitidos na assembléia, na reunião 
estão presentes várias pessoas, como membros da administração executiva e funcionários da 
Companhia, bem como terceiros contratados pela Companhia para prestar serviços relacionados 
à assembléia geral de acionistas. Além disso, sob proposta do presidente, a reunião permite a 
presença de membros da imprensa. 

VERIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA REUNIÃO 

As declarações acima identificadas do Presidente são verificadas e aprovadas por todos os 
membros da assembléia geral de acionistas. Em seguida, os membros da assembléia geral 

determinam e confirmam que a assembléia foi convocada e estabelecida legalmente e estão 
autorizados a considerar e votar os assuntos indicados na ordem do dia da assembléia. 

CONSIDERAÇÃO DE QUESTÕES E VOTAÇÃO  

Por sugestão do presidente, a reunião começa com uma discussão dos itens da agenda. 

Submissão de documentação 
O Presidente resume os itens da agenda da reunião. 
O Presidente da reunião envia à reunião a seguinte documentação, que foi indicada nos 

primeiros itens da agenda da reunião: 
- os registos financeiros estatutários da companhia por um ano fiscal, findo em 31 de 

dezembro de 2019. 
 
O Presidente declara que esses documentos são fornecidos aos detentores de instrumentos 

financeiros emitidos pela Companhia de acordo com a Carta da Companhia e o Código Belga da 
empresa. O Presidente também declara que esses documentos estão disponíveis para os 
detentores de instrumentos financeiros emitidos pela Companhia e para o público no site da 
Companhia. Os documentos relevantes serão armazenados nos arquivos da Empresa, juntamente 
com as atas desta reunião. 
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Os membros da reunião se familiarizam com a documentação que foi apresentada. Os 
membros da reunião isentam o presidente da leitura da documentação apresentada.  

Em seguida, os membros da reunião se familiarizam com a apresentação do Diretor Geral 
da Companhia sobre as atividades e resultados financeiros da empresa, bem como os 
documentos apresentados aos membros da reunião. A apresentação do Diretor-Geral será 
mantida nos arquivos da empresa, juntamente com as atas da reunião. 

Questões 

Após a apresentação acima mencionada, os membros da reunião têm a oportunidade de 
fazer perguntas sobre os documentos apresentados na reunião, bem como sobre os itens da 
agenda da reunião.  Em resposta a perguntas levantadas pelos detentores de instrumentos 
financeiros emitidos pela Companhia sobre vários itens da agenda e a documentação apresentada 
na reunião, o Presidente, o Diretor Geral e outros membros da reunião fornecem explicações 
adicionais. 

Discussão dos pontos da agenda e votação neles  

 Depois disso, por sugestão do Presidente, os membros da reunião começam a discussão e 
votação nos pontos relevantes da agenda. 

1. Relatórios sobre registos financeiros estatutários 

 Este ponto da agenda refere-se a: apresentação e discussão o relatório anual do conselho 
de administração e o relatório do auditor independente sobre os registos financeiros estatutários 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
 Este ponto da agenda não requer votação.. 

2. Declaração dos registos financeiros estatutários 

 Este ponto da agenda refere-se a: aprovação dos registos financeiros estatutários findo em 
31 de dezembro de 2019 e a distribuição proposta de desempenho 

 Após a discussão, é tomada a seguinte decisão: 

 Os membros da assembléia geral de acionistas aprovam os registos financeiros 
estatutários findo em 31 de dezembro de 2019, bem como a distribuição do desempenho de 
acordo com a proposta do conselho de administração. 

 A decisão foi adotada por unanimidade, conforme apresentado abaixo: 

 - número de votos expressos: 100 000 

 - número de votos «prós»: 100 000 

 - número de votos «contras»: / 

 - abstentos: / 
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3. Decisões tomadas em relação ao plano de desenvolvimento da Companhia 

 Tomando em consideração as recomendações dos representantes das filiais do 
BioTexCom, o Diretor recomenda a aprovação das decisões propostas estabelecidas no item 3 da 
agenda (sujeito a algumas correções técnicas). 

 Após a discussão, são tomadas as seguintes decisões:: 

i.  Por razão de (а) crescimento do nível de infetilidade no mundo, de acordo com 
estatísticas da OMS (b) mudanças esperadas na legislação dos estados membros da UE 
visando a legalização da doação de ovócitos; (c) rejeição de colegas italianos em vender 
ou alugar uma antiga clínica de fertilização in vitro em Milão; os membros da assembléia 
geral de acionistas autorizam o diretor a fazer alterações e adições ao plano de 
desenvolvimento da BioTexCom , levando em consideração as conseqüências e 
alterações relevantes: 

a. BioTexCom planeja expandir sua rede de escritórios de representação na União Europeia; 
b) a rede consiste em agências de informação representativas e centros médicos 
especializados em doação de oócitos em Milão e Viena.  

A decisão foi adotada por unanimidade, conforme apresentado abaixo: 

 - número de votos expressos: 100 000 

 - número de votos «prós»: 100 000 

 - número de votos «contras»: / 

 - abstentos: / 

ii. Por razão de (a) numerosos fatos de fraude por parte das chamadas agências ART, que 
supostamente desaparecem após o recebimento do primeiro pagamento dos clientes (b) a 
necessidade de expandir o banco de ovócitos para a realização de programas, em vista do 
aumento no número de clientes, que atualmente ultrapassa 150 ciclos por mês; (c) a 
responsabilidade social corporativa da BioTexCom e elevando os padrões de serviço ao 
cliente, os membros da Assembléia Geral dos acionistas autorizam o Diretor a fazer 
alterações e adições ao plano de desenvolvimento da BioTexCom AG, levando em 
consideração as conseqüências e alterações relevantes: 

a) no caso de solicitar uma ART (barriga de aluguel e doação de óvulos) usando oócitos de 
doadores em um centro médico sob a marca BioTexCom, o contrato é feito por e-mail e 
o primeiro pagamento é feito no momento da punção do doador de óvulos; b) se o 
cliente não chegar na data combinada por motivo de força maior ou por outro motivo 
(gravidez natural, divórcio, doença do cliente), nenhuma taxa será cobrada e os ovos 
recebidos serão criopreservados no banco de ovos BioTexCom. 
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A decisão foi adotada por unanimidade, conforme apresentado abaixo: 

 - número de votos expressos: 100 000 

 - número de votos «prós»: 100 000 

 - número de votos «contras»: / 

 - abstentos: / 

 *** 
 Por razão que todos os pontos da agenda foram resolvidos, bem como devido à ausência 
de perguntas pelos acionistas, a reunião foi declarada encerrada às 13:25. 
 O protocol será assinado pelo Presidente da reunião em três registros originais. 

 Assegurado por assinatura: 
 Sr. Albert Tochilovsky 
 O único acionista da Companhia 


