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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
o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 07 de março de 2018, o cancelamento de
3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) ações ordinárias de emissão da Companhia e mantidas em
tesouraria, sem redução do valor do capital social, na forma do artigo 19, inciso XVI, do Estatuto Social e
artigo 3º, §1º, da Instrução 567 da CVM.

Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia de R$
947.521.509,85 (novecentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e nove
reais e oitenta e cinco centavos), passa a ser dividido em 95.297.500 (noventa e cinco milhões, duzentas
e noventa e sete mil e quinhentas) ações ordinárias.

Será oportunamente convocada Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o número de ações em
que se divide o capital social constante do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento
de ações aprovado.
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MATERIAL FACT
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SLC Agrícola S.A. (Bovespa: SLCE3; ADRs: SLCJY; Bloomberg: SLCE3:BZ; Reuters: SLCE3.SA), one of the
world’s largest grain and fiber producers, announces to its shareholders and the market that the
Company’s Board of Directors approved, on March 7, 2018, the cancellation of three million, six
hundred thousand (3,600,000) common shares issued by the Company and held in treasury, with no
reduction in the capital stock, in accordance with Article 19, Item XVI of the Bylaws and with Article 3,
Paragraph 1 of CVM Instruction 567.

In view of the cancellation of shares held in treasury, the Company’s capital stock of nine hundred fortyseven million, five hundred twenty-one thousand, five hundred and nine reais and eighty-five centavos
(R$947,521,509.85) will now be divided into ninety-five million, two hundred ninety-seven thousand and
five hundred (95,297,500) common shares.

An Extraordinary Shareholders' Meeting will be called opportunely to adjust the number of shares by
which the capital stock is divided stated in Article 5 of the Bylaws, in view of the cancellation of shares
approved.

Ivo Marcon Brum
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