Comunicado ao Mercado
BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 07.628.528/0001-59
NIRE 35.300.326.237
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
A BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
(“Companhia”), de acordo com o estabelecido no artigo 12, caput, da
instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
comunica ter recebido da AUTONOMY CAPITAL (JERSEY) LP.,
correspondência datada de 29 de março de 2021, na qual informa, que
reduziu sua posição em ações, atingindo 4.074.245 ações, passando a
deter posição inferior a 5% de participação na Companhia. A tradução
do comunicado para o português segue abaixo e a íntegra da
correspondência enviada pelo investidor encontra-se anexa a este
comunicado.

[TRADUÇÃO LIVRE DO CONTEÚDO DO COMUNICADO ENVIADO PELA
AUTONOMY CAPITAL (JERSEY) LP.]

29 de março de 2021
BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Att: Diretor de Relações com Investidores
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5° andar
São Paulo – SP
CEP: 01452 -002
Ref: Instrução CVM 358/02 – Artigo 12

Prezados Senhores,
Em conformidade com o Artigo 12 da Instrução CVM 358/02, Autonomy
Capital (Jersey) LP (“Autonomy”), com sede em Conway House, Conway
Street, St. Helier, Jersey JE2 3NT, 2° andar, informa aos acionistas da

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, companhia
aberta com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5° andar, CEP
01452-002, na cidade de São Paulo, SP, inscrita no cadastro nacional da
pessoa jurídica (CNPJ) sob o n° 07.628.528/0001-59 (“Sociedade”), e ao
público geral, que:
1.
A Autonomy é registrada e regulada pela Jersey Financial
Services Commission como Gestor de Investimento sob o número FSB
1581, e atingiu, em nome de veículos coletivos, a propriedade de
4.074.245 ações ordinárias, o que corresponde a participação inferior a
5% do capital social emitida da empresa a partir das últimas
demonstrações financeiras apresentadas ao público pela empresa.
2.
Autonomy: (a) declara que essa participação nas ações da
Sociedade (i) é para fins de investimento, e (ii) poderá ser aumentada ou
reduzida por decisão da Autonomy, de acordo com seus objetivos de
investimento; (b) mas por ser o beneficiário financeiro da Total Return
Swaps dentro da companhia, não é proprietária direta ou indireta, de
quaisquer bônus de subscrição ou opção de compra de ações em
relação às ações ou debêntures conversíveis em ações da Sociedade,
ou qualquer outro título que confira direitos sobre as ações da Sociedade;
(c) declara que nem a Autonomy, nem cada um dos investidores
beneficiários das ações, é proprietário de ações da Sociedade, ou
direitos sobre elas, que, envolvam percentual igual ou superior a 5% fora
dessa notificação; e (d) não celebrou nenhum acordo para reger o
exercício dos direitos de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
da Sociedade.
Atenciosamente.
[Assinatura]
Kelly Gouveia
Director, Autonomy Capital (Jersey) Limited as GP to Autonomy Capital
(Jersey) LP

São Paulo, 30 de março de 2021.
Gustavo Javier Lopez
Diretor Administrativo e de Relações com Investidores

