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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 foi concluído na data de hoje, o programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia em reunião realizada no dia 13 de março de 2019 e divulgado em Fato Relevante
no mesmo dia.
Durante o programa, foram adquiridas 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, que representam, nesta
data, 1,1% do capital social da Companhia.
Conforme informado por ocasião da abertura do programa, as ações recompradas têm por finalidade
maximizar a geração de valor para o acionista. As ações serão mantidas em tesouraria para alienação e
ou/cancelamento.

Porto Alegre, 12 de abril 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, announces to its shareholders and the
market that, it was concluded today, the share buyback program approved by the Company's Board of
Directors on March of 2019 and disclosed in Material Fact the same day.
During the program, 1,000,000 (one million) of common shares were acquired, representing on this date 1.1%
of the Company's capital stock.
As informed on the occasion of the opening of the program, the repurchased shares are intended to maximize
the generation of shareholder value. The shares will be held in treasury for alienation/cancellation.

Porto Alegre, April,12, 2019.
Ivo Marcon Brum
CFO & IRO
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