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VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO PRECEDENTE REMANESCENTE PARA A COMBINAÇÃO DE
NEGÓCIOS DA SLC AGRÍCOLA E DA TERRA SANTA AGRO
A SLC Agrícola S.A. (B3: SLCE3; ADR’s: SLCJY; Bloomberg: SLCE3:BZ; Refinitiv: SLCE3.SA) (“SLC”)
e a Terra Santa Agro S.A. (B3: TESA3; Bloomberg: TESA3:BZ; Refinitiv: TESA3.SA) (“Terra Santa”,
e, em conjunto SLC “Companhias”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM nº 358/02, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 30 de junho de
2021, 21 de junho de 2021, 20 de maio de 2021, 25 de março de 2021 e 26 de novembro de
2020, e ao Comunicado ao Mercado divulgado em 7 de janeiro de 2021, por meio do qual foram
divulgados os termos e condições para a implementação da combinação dos negócios da SLC
aos da operação agrícola da Terra Santa (excluindo terras e benfeitorias), mediante
incorporação das ações da Terra Santa pela SLC, de acordo com os artigos 252, 224 e 225 da Lei
nº 6.404/76 (“Incorporação de Ações” ou “Operação”), comunicam aos seus respectivos
acionistas, ao mercado em geral, que as condições precedentes para a consumação da Operação
foram cumpridas.
Em 14 de julho, foi obtido, perante a Comissão de Valores Mobiliários, o registro de companhia
aberta da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (anteriormente denominada, TS Agro S.A.)
(“TS Agro”), na categoria A de emissores e, em 15 de julho, listagem no segmento do Novo
Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), (“Condição Remanescente”), podendo assim,
ser implementada a redução de capital da Terra Santa (“Redução de Capital”), concluindo o
cumprimento das condições precedentes da Operação.
Tendo em vista o acima, também nesta data, foram realizadas reuniões do Conselho de
Administração das Companhias, nas quais foram tomadas as seguintes deliberações:
(i)

foi confirmada a satisfação da Condição Remanescente, tendo assim, sido satisfeitas
as condições precedentes da Incorporação de Ações, sujeita apenas à efetiva
Redução de Capital, a qual deverá ser consumada imediatamente antes da
Incorporação de Ações, conforme aprovada nas assembleias gerais das Companhias
realizadas em 21 de junho de 2021;

(ii)

foi estabelecida posição acionária do final do pregão do dia 30 de julho de 2021,
para fins da definição da base de acionistas que terá direito à Redução de Capital e
à Incorporação de Ações (“Data de Corte Base de Acionistas”);

(iii)

foi estabelecida a data de 1º de agosto de 2021, como a data de eficácia da Redução
de Capital e consumação da Incorporação de Ações, nos termos e condições do
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações;

(iv)

foi estabelecida a data de 2 de agosto de 2021, como a data de início das
negociações das ações da TS Agro na B3 através do ticket LAND3;

(v)

foram confirmadas as relações de troca da Redução de Capital, de 3,3237 ações da
TS Agro para cada ação da Terra Santa. Caso a Redução de Capital resulte em
eventuais frações de ações da TS Agro, tais ações serão grupadas em números
inteiros para, em seguida, serem vendidas no mercado à vista, administrado pela
B3, nos termos de aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado pela
administração da TS Agro. Os valores auferidos na referida venda serão
disponibilizados líquidos de taxas aos acionistas da Terra Santa titulares das
respectivas frações, proporcionalmente à sua participação em cada ação vendida;

(vi)

foram confirmadas as relações de troca da Incorporação de Ações, de 0,0859 ações
da SLC para cada ação da Terra Santa e de 0,4606 ações da SLC para cada bônus de
subscrição da Terra Santa remanescente. Caso a Incorporação de Ações resulte em
eventuais frações de ações da SLC, tais ações serão grupadas em números inteiros
para, em seguida, serem vendidas no mercado à vista, administrado pela B3, nos
termos de aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado pela administração
da SLC. Os valores auferidos na referida venda serão disponibilizados líquidos de
taxas aos antigos acionistas e detentores de Bônus de Subscrição da Terra Santa
titulares das respectivas frações, proporcionalmente à sua participação em cada
ação vendida;

(vii)

foi aprovado pela Terra Santa que as frações decorrentes do exercício de bônus de
subscrição pelos bonistas que optaram pelo exercício sem necessidade de
pagamento do preço de exercício, conforme regra aprovada em assembleia geral da
Terra Santa, serão pagas em dinheiro em 4 de agosto de 2021 com base na razão
entre o preço médio ponderado pelo volume negociado (“VWAP”) de TESA12 e o
VWAP de TESA3 nos 60 (sessenta) últimos pregões da B3 anteriores a 25 de março
de 2021;

(viii)

em decorrência da consumação da Incorporação de Ações, foi confirmado o
aumento de capital da SLC, mediante a emissão de 2.516.454 (dois milhões,
quinhentas e dezesseis mil, quatrocentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias de
emissão da SLC, pelo preço de subscrição total de R$138.000.000,00 (cento e trinta
e oito milhões de reais), correspondente a R$ 54,84 (cinquenta e quatro reais e
oitenta e quatro centavos) por ação (“Aumento de Capital da Incorporação de
Ações”);

(ix)

em razão do Aumento de Capital da Incorporação de Ações, as ações ordinárias de
emissão da SLC a serem atribuídas aos acionistas e bonistas remanescentes da Terra
Santa, em substituição às ações ordinárias e bônus de subscrição de emissão da
Terra Santa de que são titulares, terão os mesmos direitos atribuídos às ações
ordinárias de emissão da SLC então existentes, e participarão integralmente de
todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e outros
proventos que vierem a ser declarados pela SLC a partir da data de consumação da
Incorporação de Ações; e

(x)

foi estabelecida a data de 1º de agosto de 2021, como a data de eficácia da
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da SLC, para refletir o novo valor
do capital social de R$1.012.521.509,85 (um bilhão e doze milhões, quinhentos e
vinte e um mil, quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), dividido em
193.111.454 (cento e noventa e três milhões, cento e onze mil, quatrocentas e
cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A averbação da redação atualizada do caput do artigo 5º do Estatuto Social da SLC
será submetida à primeira assembleia geral de acionistas a ser realizada após esta
data, juntamente com o texto consolidado do Estatuto Social.

As Companhias estão divulgando nesta data um Aviso aos Acionistas, com informações sobre o
tratamento tributário da Redução de Capital e da Incorporação de Ações. Dentre outras
informações, o Aviso aos Acionistas estabelece o prazo de 26.07.2021, para apresentação do
custo de aquisição das ações pelos acionistas da Terra Santa não residentes no Brasil.
Em vista de todo o acima, o cronograma consolidado para o fechamento da Operação será o
seguinte:
Eventos

Data

Final do período de exercício do Direito de Retirada

22.07.2021

Reuniões dos Conselhos de Administração da SLC e da Terra Santa para

23.07.2021

reconhecer o final do Direito de Retirada e renunciar ao direto de
reconsiderar a Operação
Final do período de apresentação de custo de aquisição das ações por

26.07.2021

acionistas da Terra Santa não residentes no Brasil
Pagamento do reembolso aos acionistas que exercerem o direito de retirada

27.07.2021

(se houver)
Data de Corte Base de Acionistas da Redução de Capital e Incorporação

30.07.2021

de Ações
Data de Consumação da Incorporação de Ações

01.08.2021

Data de Início das Negociações das Nova Ações da SLC e das Ações da TS Agro

02.08.2021

Data de Liquidação e Crédito das Ações

04.08.2021

Porto Alegre, 16 de julho de 2021.

São Paulo, 16 de julho de 2021.
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VERIFICATION OF THE REMAINING PREVIOUS CONDITION FOR THE COMBINATION OF
BUSINESSES OF SLC AGRÍCOLA AND TERRA SANTA AGRO
SLC Agrícola S.A. (B3: SLCE3; ADR's: SLCJY; Bloomberg: SLCE3: BZ; Refinitiv: SLCE3.SA) (“SLC”)
and Terra Santa Agro S.A. (B3: TESA3; Bloomberg: TESA3: BZ; Refinitiv: TESA3 .SA) (“Terra Santa”
and together with SLC, “Companies”), pursuant to Law No. 6,404/76 and CVM Ruling No. 358/02,
inform its respective shareholders, that, in continuity with the Material Fact released on June,
30, 2021, June 21, 2021, May 20, 2021, March 25, 2021 and November 26, 2020, and the Notice
to the Market released on January 7, 2021, pursuant to which the terms and conditions for the
implementation of the combination of SLC businesses with the agricultural operation of Terra
Santa (excluding land and improvements), by means of a merger of Terra Santa shares into SLC,
in accordance with articles 252, 224 and 225 of Law No. 6,404/76 (“Merger of Shares” or
“Operation”), communicate to their respective shareholders, to the market in general, that the
conditions precedent for the consummation of the Operation have been fulfilled.
On June 14, 2021, the registration as a publicly-held company of Terra Santa Propriedades
Agrícolas S.A. (formerly TS Agro SA) (“TS Agro”) was obtained, under the Brazilian Securities
Commission, in the category A of issuers and, on June 15, 2021, the listing in the Novo Mercado
segment of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) was obtained, and thus, the capital reduction of
Terra Santa (“Capital Reduction” or “Remaining Condition”) may be implemented, concluding
the fulfillment of the conditions precedent of the Operation.
Owing to above, also on this date, meetings of the Board of Directors of the Companies were
held, at which the following resolutions were taken:
(i)

(i) the satisfaction of the Remaining Condition was confirmed, thus, the conditions
precedent for the Merger of Shares were met, subject only to the effective Capital
Reduction, which shall be consummated immediately before the Merger of Shares,
as approved at the general meetings of the Companies held on June 21, 2021;

(ii)

the shareholding position was established at the end of the trading session on July
30, 2021, for the purpose of defining the shareholder base that will be entitled to
the Capital Reduction and the Merger of Shares ("Shareholders' Base Cutting Date");

(iii)

the date of August 1, 2021 was established as the effective date of the Capital
Reduction and consummation of the Merger of Shares, under the terms and
conditions of the Protocol and Justification of the Merger of Shares;
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(iv)

the date of August 2, 2021 was established as the start date of trading of TS Agro's
shares on B3 through the ticker LAND3;

(v)

the exchange ratios for the Capital Reduction of 3.3237 shares of TS Agro were
confirmed for each share of Terra Santa. If the Capital Reduction results in any
fractions of TS Agro's shares, such shares will be grouped in whole numbers and
then sold on the spot market, managed by B3, under the terms of a notice to
shareholders to be published in due course by management of TS Agro. The
amounts earned in said sale will be made available net of fees to the shareholders
of Terra Santa, holders of the respective fractions, in proportion to their interest in
each share sold;

(vi)

the exchange ratios of the Merger of Shares were confirmed, of 0.0859 SLC shares
for each Terra Santa share and 0.4606 SLC shares for each remaining Terra Santa
subscription bonus. If the Merger of Shares results in any fractions of SLC shares,
such shares will be grouped in whole numbers and then sold on the spot market,
managed by B3, pursuant to a notice to shareholders to be published in due course
by the management of SLC. The amounts earned in said sale will be made available,
net of fees, to former shareholders and holders of the Terra Santa Subscription
Bonus holders of the respective fractions, in proportion to their interest in each
share sold;

(vii)

it was approved by Terra Santa that the fractions arising from the exercise of
subscription bonuses by the bonus holders who opted for the exercise without the
need to pay the exercise price, as rule approved at the General Meeting of the Terra
Santa, will be paid in cash on August 4, 2021 based on the ratio between the average
price weighted by the volume traded ("VWAP") of TESA12 and the VWAP of TESA3
in the last 60 (sixty) trading sessions of B3 prior to March 25, 2021;

(viii)

as a result of the consummation of the Merger of Shares, the capital increase of SLC
was confirmed, through the issue of 2,516,454 (two million, five hundred and
sixteen thousand, four hundred and fifty-four) common shares issued by SLC, for
the total subscription price of R$138,000,000.00 (one hundred and thirty-eight
million reais), corresponding to R$ 54.84 (fifty-four reais and eighty-four cents) per
share ("Increase of Capital of the Merger of Shares");

(ix)

as a result of the Increase Capital of the Merger of Shares, the common shares
issued by SLC to be attributed to the remaining shareholders and bonus holders of
Terra Santa, replacing the common shares and subscription bonus issued by Terra
Santa of which they are holders, will have the same rights attributed to the common
shares issued by SLC then existing, and will fully participate in all benefits, including
dividends, interest on equity and other earnings that may be declared by SLC from
the date of consummation of the Merger of shares; and

(x)

the date of August 1, 2021 was established as the effective date of the amendment
to the caput of article 5 of the SLC Bylaws, to reflect the new capital stock amount
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of R$1,012,521,509.85 (one billion and twelve million, five hundred and twenty-one
thousand, five hundred and nine reais and eighty-five cents), divided into
193,111,454 (one hundred and ninety-three million, one hundred and eleven
thousand, four hundred and fifty-four) common, nominative shares , book-entry
and without par value. The annotation of the updated wording of the caput of
Article 5 of SLC's Bylaws will be submitted to the first general shareholders' meeting
to be held after this date, together with the consolidated text of the Bylaws.
On this date, the Companies are publishing a Notice to Shareholders, with information on the
tax treatment of Capital Reduction and the Merger of Shares. Among other information, the
Notice to Shareholders establishes a deadline of 07.26.2021 for the presentation of the cost of
acquisition of shares by Terra Santa shareholders who do not reside in Brazil.
In view of all of the above, the schedule for closing the Operation will be as follows:
Events

Date

End of the period for exercising the Withdrawal Right

07.22.2021

SLC and Terra Santa’s Board of Directors meeting to recognize the end of the

07.23.2021

Withdrawal Right and waive the right to reconsider the Operation
End of the period for presenting the cost of acquisition of shares by Terra

07.26.2021

Santa shareholders who do not reside in Brazil
Payment of reimbursement to shareholders exercising the right of

07.27.2021

withdrawal (if any)
Shareholders' Base Cutting Date of Capital Reduction and Incorporation

07.30.2021

of Shares
Consummation Date of the Merger of Shares

08.01.2021

Start Date of Trading of New SLC Shares and TS Agro Shares

08.02.2021

Settlement Date and Credit of Shares

08.04.2021

Porto Alegre, July 16, 2021.

São Paulo, July 16, 2021.
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