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A SLC Agrícola S.A. (BM&FBOVESPA: SLCE3; ADR’s: SLCJY; BLOOMBERG: SLCE3:BZ; Reuters: SLCE3.SA) (“SLC
Agrícola”), uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, informa a seus acionistas e ao mercado em
geral, em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02, o que segue:
A Companhia, em 11 de março de 2020, divulgou suas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
findo em 31/12/2019 (“DFs 2019”) e, em 26 de março de 2020, o Manual da Assembleia e Proposta da
Administração relativos à Assembleia Geral Ordinária.
Devido à pandemia do coronavírus (“COVID-19”), foram editadas a Medida Provisória n° 931 de 30/03/2020
(“MP”) e a Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários n° 849 de 31/03/2020, que, dentre outras
providências, autorizaram, excepcionalmente, a realização das Assembleias Gerais Ordinárias até o prazo de sete
meses, contado do término do seu exercício social.
Assim, considerando as restrições atualmente existentes à circulação e aglomerações de pessoas em razão do
COVID-19, o Conselho de Administração da Companhia, mediante recomendação da Diretoria Executiva, em
reunião realizada nesta data decidiu transferir para o dia 29 de julho de 2020 a realização da Assembleia Geral
Ordinária que estava convocada originalmente para o dia 29 de abril de 2020.
Nesse sentido, a Assembleia Geral Ordinária da Companhia ocorrerá no dia 29 de julho de 2020, às 11:00hs, na
sede social, na Rua Bernardo Pires, 128, 4º andar em Porto Alegre/RS, Brasil
Diante da postergação da data de sua Assembleia Geral Ordinária, ficam cancelados o Manual da Assembleia e a
Proposta da Administração já divulgados, que serão reapresentados 30 dias antes da nova data da Assembleia.
Adicionalmente, o Conselho de Administração aprovou nesta data a distribuição antecipada dos dividendos
obrigatórios ordinários anuais, com base no lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado
em 31/12/2019, consoante artigo 204 da Lei 6.404/76 e artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, no valor
total de R$73.749.774,47 (setenta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e
quatro reais e quarenta e sete centavos), equivalentes nesta data ao valor de R$0,39415410 por ação. O valor
por ação é estimado e poderá ser alterado em decorrência de alienações de ações em tesouraria que ocorram
para atender aos Planos de remuneração baseados em ações da Companhia.
O pagamento dos dividendos será efetuado em 14 de maio de 2020. Os acionistas que estiverem na base
acionária até 07 de maio de 2020 terão direito ao pagamento de dividendos. O valor final do dividendo por ação
a ser pago será divulgado aos acionistas na data de 07 de maio de 2020. As ações passarão a ser negociadas exdividendos a partir do dia 08 de maio de 2020.

Porto Alegre, 09 de abril de 2020
Ivo Marcon Brum
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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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, announces to its shareholders and the market in general, in compliance with
CVM Instruction 358/02, what follows:
On March 11, 2020, the Company released its Financial Statements for the fiscal year ended 12/31/2019 and, on
March 26, 2020, the Management Proposal and Manual related to the Annual General Meeting.
Due to the coronavirus pandemic (“COVID-19”), Provisional Measure number 931 of 03/30/2020 (“MP”) and
CVM Resolution number 849 of 03/31/2020, which, among other measures, exceptionally authorized the
holding of Ordinary General Meetings up to a period of seven months from the end of fiscal year.
Thus, considering the currently existing restrictions on the circulation and agglomerations of people due to
COVID-19, the Company's Board of Directors, upon recommendation of the Executive Board, decided to transfer,
to July 29, 2020, its Annual General Meeting, which was previously called for April 29, 2020.
So, the Annual General Meeting will occur on July 2020, 2020, at 11:00am, on the Company´s headquarters, at
Rua Bernardo Pires, 128, 4th Floor, in Porto Alegre/RS, Brazil.
The Company clarifies that in view of the postponement of the Annual General Meeting, the Management
Proposal and Manual, that were already submitted will be cancelled, and will be submitted again 30 days prior to
the new meeting date.
Additionally, the Board of Directors approved on this date the anticipated distribution of ordinary mandatory
annual dividends, based on Company´s adjusted net profit for the fiscal year ended 12/31/2019, pursuant article
204 of law 6,404/76 and article 37 of Company´s Bylaws, in a total value of R$73,749,774.47 (seventy three
million, seven hundred and forty nine thousand, seven hundred and seventy four reais and forty seven cents),
equivalent on this date to R$0.39415410 per share. The value per share is an estimate and might be altered due
to eventual sale of shares held in treasury to meet Company´s stock-based compensation plans.
The payment of dividends will occur on May 14, 2020. Stockholders that remain in the stock base until May 07,
2020, will have the right to receive the dividend payment. The final value of dividend per share to be paid will be
disclosed to shareholders on May 07, 2020. Shares will trade ex-dividends starting on May 08, 2020.

Porto Alegre, April 9, 2020
Ivo Marcon Brum
CFO & IRO
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