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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 que a agência de classificação de risco Standard &
Poor’s “S&P Global Ratings” anunciou hoje a atribuição, à Companhia, de rating de crédito
corporativo de longo prazo ‘brAA-’ na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável.
Comemoramos o resultado obtido, que foi decorrente da comprovação de resiliência do
nosso negócio, derivada de uma política de gestão de riscos assertiva, que reduziu
substancialmente a volatilidade inerente à operação agrícola, o que tem possibilitado
saudável e consistente geração de caixa operacional, e níveis de alavancagem bastante
confortáveis.
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.
Ivo Marcon Brum
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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SLC Agrícola S.A. (BM&FBOVESPA: SLCE3; ADR’s: SLCJY; BLOOMBERG: SLCE3:BZ; Reuters:
SLCE3.SA) ("SLC Agrícola"), one of the world's largest producers of grains and fibers, informs
its shareholders and the market that, on this date, credit rating agency Standard & Poor’s
(“S&P Global Ratings”) announced the assignment, to the Company, of long-term corporate
credit rating 'brAA-' on Brazil's National Scale, with a stable outlook.
We celebrate this result, which validates the resilience of our business, derived from an
assertive risk management policy, which significantly reduced the volatility that is inherent
to the agricultural business, having provided healthy and consistent operational cashflow,
and comfortable leverage ratios.

Porto Alegre, February 22, 2019.
Ivo Marcon Brum
CFO & IRO
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