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ARRENDAMENTO
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 contrato
de arrendamento para exploração de uma área agricultável de 23,5 mil hectares no município de São
Félix do Araguaia, estado do Mato Grosso. A nova fazenda será denominada Parceria V.
O arrendamento tem duração de até 10 anos e foi fixado em valores de mercado praticados na região.
A área será destinada ao plantio de grãos já na safra 2018/2019. São áreas maduras, com mais de 5
anos em produção e possuem aptidão para plantio de segunda safra.
O arrendamento se insere na estratégia de negócios da Companhia, que objetiva a redução da
volatilidade dos resultados das operações agrícolas e maximização da combinação do retorno
operacional e imobiliário da Companhia.

São Paulo, 3 de setembro de 2018.
Gustavo Javier Lopez
Diretor Administrativo e de Relações com Investidores
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LEASING AGREEMENT
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 leasing agreement to explore an area of 23,500 hectares, located in the municipality of
São Félix do Araguaia, in the state of Mato Grosso – Brazil. The new farm will be named Partnership V.
The leasing agreement has a term up to 10 years and was set with market prices practiced in the region.
The area will be cultivated with grains on the upcoming 2018/2019 harvest year. These areas are mature,
with more than 5 years under production and are suitable for a second crop.
Such agreement is in line with the Company’s business strategy that focuses the reduction of the volatility
of agricultural operations results and maximization of the combination of the Company’s operating and
real estate return.

São Paulo, September 3, 2018.
Gustavo Javier Lopez
Administrative Officer & IRO

