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A SLC Agrícola S.A. (Bovespa: SLCE3; ADR’s: SLCJY; Bloomberg: SLCE3:BZ; Reuters: SLCE3.SA),
uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de abril
de 2019, foi aprovado a proposta de desdobramento de ações da totalidade das ações ordinárias
existentes de emissão da Companhia, passando cada 1 (uma) ação ordinária existente a
corresponder a 2 (duas) ações ordinárias. Desta forma, o capital social da Companhia passará a
ser representado por 190.595.000 (cento e noventa milhões, quinhentos e noventa e cinco mil)
ações ordinárias e sem valor nominal.
A posição acionária de cada investidor apresentará o reflexo do desdobramento de ações em
D+3 (período de liquidação da transação). A processo de transação (compra e venda) da ação
(SLCE3) permanece inalterado.
O Desdobramento visa aumentar a liquidez das ações da Companhia, assim como facilitar o
acesso, por pequenos investidores e/ou investidores não profissionais, nas negociações
envolvendo ações de emissão da Companhia em circulação no mercado.
Em caso de dúvidas o Departamento de Relações com Investidores está disponível para
eventuais esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de maio de 2019.

Ivo Marcon Brum
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

SLC AGRÍCOLA S.A.

Rua Bernardo Pires, 128 4º andar Bairro Santana CEP 90.620-010 Porto Alegre RS Brasil
Fone (51) 3230 7799 Fax (51) 3230 7750 www.slcagricola.com.br
1 de 2

MATERIAL FACT
Investor Relations
+55 (51) 3230.7797

ri@slcagricola.com.br

SLC Agrícola S.A. (Bovespa: SLCE3; ADR’s: SLCJY; Bloomberg: SLCE3:BZ; Reuters: SLCE3.SA), one
of the world’s largest grain and fiber producers, informs its shareholders and the market in
general that at the Ordinary General Meeting and Extraordinary Shareholders' Meeting held on
April 30, 2019, approved the proposal for the split of shares of all existing common shares issued
by the Company, with each one (1) of the existing common share corresponding to two (2)
common shares. Accordingly, the Company's capital stock will be represented by 190,595,000
(one hundred and ninety million, five hundred and ninety-five thousand) common shares with
no par value.
The shareholding position of each investor will reflect the stock split in D + 3 (settlement period
of the transaction). The transaction (purchase and sale) of the share (SLCE3) remains unchanged.
The Offset is intended to increase the liquidity of the Company's shares, as well as facilitate
access by small investors and / or non-professional investors in the trading involving shares
issued by the Company in circulation in the market.
In case of doubts the Investor Relations Department is available for any clarification.

Porto Alegre, May 02, 2019
Ivo Marcon Brum
Chief Financial & Investor Relations Officer
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