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FATO RELEVANTE
Em cumprimento à Resolução CVM nº 44/2021 e em continuidade ao Fato Relevante
divulgado em 8 de setembro de 2021, o AgroGalaxy Participações S.A. (B3: AGXY3)
(“Companhia” ou “AgroGalaxy”) vem comunicar aos acionistas e ao mercado em
geral que:
Concluiu, nessa data, a aquisição de participação societária representativa de 80% do
capital social (“Participação Societária”) da Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas
Ltda. (“Agrocat”), sociedade limitada com sede na cidade de Tangará da Serra, Estado
do Mato Grosso (“Operação”).
A conclusão da Operação envolveu, dentre outras medidas:
(i)
o pagamento do valor total de R$ 180.000.000, descontadas as retenções
previstas no termo de fechamento, para a aquisição da Participação Societária; e
(ii)
o pagamento de R$ 15.000.000, a título de Preço Complementar, em razão do
atingimento de determinadas circunstâncias, para a aquisição da Participação
Societária (“Preço” e “Aquisição”, respectivamente)
(iii)
a assinatura de acordo de sócios da Agrocat com os titulares da participação
societária remanescente na Agrocat, correspondente a 20% de seu capital social
(“Participação Remanescente” e “Acordo de Sócios”).
A conclusão e o fechamento da Operação estavam sujeitos ao cumprimento de
determinadas condições precedentes, as quais foram efetivadas, incluindo mas não se
limitando, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Além
das condições precedentes, o fechamento da Operação estava condicionado a
aprovação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que foi realizada em 7
de janeiro de 2022, eis que sujeita aos termos do artigo 256, I da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
A conclusão da Operação representa mais um importante passo da Companhia em sua
estratégia de crescimento inorgânico e consolidação no setor de varejo de insumos
agrícolas no Brasil. A partir desta data, a Companhia inicia a execução do plano de
integração da Agrocat, conforme anteriormente planejado.

Sobre a Agrocat
Inaugurada em maio de 1998, com matriz em Tangará da Serra (estado do Mato
Grosso), a Agrocat iniciou suas atividades na comercialização de defensivos agrícolas
e no decorrer dos anos passou a oferecer soluções integradas para o agronegócio.
Atualmente, possui 11 lojas, sendo 3 delas em Rondônia, nos municípios de Ariquemes,
Cerejeiras e Vilhena e 8 lojas no estado de Mato Grosso, abrangendo os municípios de
Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Campos de Julio, Diamantino, Juara, Nova
Maringá, Pontes e Lacerda e Sapezal. Nenhuma loja encontra-se no raio de atuação de
lojas atuais do Agrogalaxy.
A Agrocat conta com mais de 163 colaboradores, dos quais 38 são consultores técnicos
de venda (CTVs) e 10 assistentes técnicos de venda (ATVs), cobrindo mais de 93
municípios, que totalizam uma área de quase 4 milhões de hectares, atuando nas
culturas de soja, milho, girassol e feijão, entre outras. O faturamento nos últimos 12
meses findos em novembro de 2021 totalizou R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 845 milhões em
insumos e R$ 355 milhões em grãos.
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São Paulo, 10 de janeiro de 2022.
AgroGalaxy Participações S.A.
Maurício Puliti
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
In compliance with CVM Resolution No. 44/2021 and in continuation of the Material Fact
disclosed on September 8, 2021, AgroGalaxy Participações S.A. (B3: AGXY3)
(“Company” or “AgroGalaxy”) hereby informs shareholders and the market in general
of the following:
That on this date, the Company completed the acquisition of equity interest
corresponding to 80% of the capital stock (“Equity Interest”) of Agrocat Distribuidora de
Insumos Agrícolas Ltda. (“Agrocat”), a limited liability company headquartered in the city
of Tangará da Serra, State of Mato Grosso (“Transaction”).
The Transaction involved, among other actions:
(iv)
the payment of the total amount of R$ 180,000,000, less withholdings as provided
for in the closing term, for the acquisition of the Equity Interest; and
(v)
the payment of R$ 15,000,000, as Complementary Price, from the achievement
of certain circumstances for the acquisition of the Equity Interest (“Price” and
“Acquisition”, respectively)
(vi)
the Company will execute the Agrocat Partners Agreement with the holders of
the remaining equity interest in Agrocat, corresponding to 20% of its capital stock (the
“Remaining Interest” and “Partners’ Agreement”).
Completion and closing of the Transaction were subject to the fulfillment of certain
precedent conditions, which were achieved, including, but not limited to the approval by
the Administrative Council for Economic Defense (CADE). In addition to the precedent
conditions, the closing of the Transaction was subject to approval at the Company’s
Extraordinary General Meeting, which was held on January 7, 2022, as it is subject to
the terms of article 256, I of Law No. 6.404, of December 15, 1976, as amended
(“Brazilian Corporation Law”).
Completion of the Transaction is another milestone for the Company in its strategy of
inorganic growth and consolidation in the agricultural inputs retail sector in Brazil. As of
this date, the Company will begin executing the plan to integrate Agrocat, as previously
established.

About Agrocat
Inaugurated in May 1998, with headquarters in Tangará da Serra (state of Mato Grosso,
Brazil), Agrocat began its operations with the sale of pesticides and over the years
expanded to offer integrated solutions for agribusiness.
Currently, Agrocat operates 11 stores, being three in Rondônia, in the municipalities of
Ariquemes, Cerejeiras and Vilhena, and eight in the state of Mato Grosso, covering the
municipalities of Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Campos de Julio,
Diamantino, Juara, Nova Maringá, Pontes e Lacerda and Sapezal. No stores are within
the area covered by current Agrogalaxy stores.
Agrocat has more than 163 employees, 38 of whom are sales technical consultants
(CTVs) and 10 sales technical assistants (ATVs), servicing more than 93 municipalities,
covering an area of nearly 4 million hectares, and working with soy, corn, sunflower and
bean crops, among others. Sales in the last 12 months ended November 2021 totaled
R$1.2 billion, R$845 million of which from inputs and R$355 million from grains.
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São Paulo, January 10, 2022.
AgroGalaxy Participações S.A.
Maurício Puliti
Chief Financial and Investor Relations Officer

