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VENDA FAZENDA JATOBÁ
A BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Companhia”), em
atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao público em geral, que celebrou
Compromisso de Venda e Compra em uma área total de 9.784 hectares (7.485 hectares úteis) da
Fazenda Jatobá. A propriedade rural localizada no Município de Jaborandi – BA foi adquirida em 2007
e possuía uma área total de 31.606 hectares, dos quais foram vendidos 625 hectares em julho de 2017,
restando 21.197 hectares no portfólio após estas vendas.
A referida venda se insere na estratégia de negócios da Companhia, que objetiva, além de ganhos com
produção agrícola, a realização de ganhos de capital com a venda das propriedades.
O valor da venda foi de 285 sacas de soja por hectare útil ou R$164,8 milhões (~R$22.018/ha útil). O
comprador realizará até 31 de julho de 2018 o pagamento da primeira parcela de 300.000 sacas de
soja no valor de R$23,2 milhões e o saldo remanescente será pago em sete parcelas anuais.
A transferência da posse e contabilização da operação ocorrerá em 31 de julho de 2018. Do ponto de
vista contábil, o valor desta área da fazenda nos livros da companhia é de R$18,0 milhões (~R$2.405/ha
útil) (aquisição + investimentos líquidos de depreciação) e tem uma TIR (Taxa Interna de Retorno)
esperada em Reais de 14,0%.
A venda desta área da Fazenda Jatobá é de grande relevância para a Companhia, pois confirma o
potencial da região e nossa capacidade de criação e captura de valor no desenvolvimento de
propriedades agrícolas.
Desde o início da Companhia em maio de 2006, estes foram os principais pontos relacionados às
atividades imobiliárias:
•

Investimos mais de R$732,2 milhões na aquisição e desenvolvimento das propriedades.

•
Com a venda da Fazenda Jatobá, a Companhia ainda possuirá 188.374 hectares totais: 75.373
mil hectares em produção e um banco de terras de 45.848 mil hectares, totalizando uma área

agricultável de 121.221 hectares. Ainda temos 67.153 hectares de reservas legais e áreas de
preservação permanente.
•

Já realizamos 13 vendas de propriedades somando um total de R$766,3 milhões.

•
A Companhia iniciou o giro do portfólio em 2012 e nesse período de 7 anos, o valor de venda
anual médio foi de R$102,6 milhões.
•
Todas as vendas foram realizadas a preços significativamente acima dos valores de livro e
também acima da avaliação de mercado. Os desinvestimentos geraram Taxas Internas de Retorno não
alavancadas entre 14% e 27%.
Estamos confiantes em nossa estratégia e na nossa capacidade de entregar resultados e encontrar
soluções inovadoras e eficientes para continuar crescendo de forma consistente, agregando valor para
nossos acionistas.

São Paulo, 12 de junho de 2018.
Gustavo Javier Lopez
Diretor Administrativo e de Relações com Investidores
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SALE OF JATOBÁ FARM
BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Company”), complying with the
provisions of Article 157, Paragraph 4 of Law 6404/76 and of Instruction No. 358/02 of the Brazilian
Securities and Exchange Commission (“CVM”), informs its shareholders and the market in general that it
has entered into a Sale and Purchase Agreement for an area of 9,784 hectares (7,485 arable hectares) of
Jatobá Farm. The property, located in Jaborandi, Bahia state, was acquired in 2007 and had a total area
of 31,606 hectares, of which 625 hectares were sold in July 2017, remaining 21,197 hectares in the
portfolio after these sales.
Such sale is in line with the Company’s business strategy that focuses not only on agricultural production
but also on capital gains through the sale of properties.
The total amount of the sale was 285 soybean bags per arable hectare or R$164.8 million
(~R$22,018/arable hectare). The buyer will make the initial payment of 300,000 soybean bags, totaling
R$23.2 million until July 31, 2018 and the remaining balance will be paid in seven annual installments.
The transfer of the possession and accounting of that operation occurred on July 31, 2018. From the
accounting perspective, this plot of the farm is valued in the Company’s books at R$18.0 million
(~R$2,405/arable hectare) (acquisition cost + investments net of depreciation) and this partial sale has
an expected Internal Rate of Return (IRR) in R$ of 14.0%.
The sale of Jatobá Farm is extremely important for the Company, as it underlines the potential of the
region and our capacity for creating and capturing value from the development of agricultural properties.
We have listed below the Company’s real estate highlights since began operations in 2006.
•

We have invested R$732.2 million in the acquisition and development of the properties.

•
After the Jatobá Farm sale, the Company will still own a total of 188,374 hectares, 75,373
hectares of which under production and 45,848 hectares in a land bank, adding up to a total of 121,221
arable hectares, plus 67,153 hectares of legal reserves and permanent preservation areas.
•

We have already sold 13 properties totaling R$766.3 million.

•
The Company began turning over its portfolio in 2012 and in this seven-year period, the average
annual sale amount is R$102.6 million.
•
All sales took place at prices significantly above the book value and also above the fair value of
the properties. The disinvestments generated unleveraged IRRs between 14% and 27%.
We remain confident in our strategy and our ability to deliver results and find innovative and efficient
solutions in order to continue growing in a consistent manner, adding value to our shareholders.

São Paulo, June 12, 2018.
Gustavo Javier Lopez
Administrative Officer & IRO

