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São Paulo, 03 de maio de 2021
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
A/C: Sra. Ana Lucia Pereira – Superintendência de Listagem e Supervisão
de Emissores

C/C:
Comissão de Valores Mobiliários
A/C: Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com
Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários

Ref.: Ofício n° 589/2021 -SLS - Negociações atípicas de valores mobiliários

Prezados Senhores,
BRASILAGRO- COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS
(“BrasilAgro”), sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 1.309, 5° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.628.528/0001-59, neste ato representada
na forma do seu Estatuto Social (“Companhia”), vem, respeitosamente,
à presença desta I. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em
atenção ao ofício n° 589/2021-SLS, recebido em 30 de abril de 2021,
prestar os seguintes esclarecimentos solicitados pela B3 S.A – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”):

1. Em 30 de abril de 2021, a I. B3 enviou à Companhia o ofício n°
589/2021-SLS, por meio do qual solicitou manifestação, por parte
da Companhia, acerca de oscilações dos valores mobiliários de
emissão da Companhia, bem como o número de negócios e a

quantidade negociada, nos dias 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e
30 de abril de 2021 (“Datas Indicadas”).
2. Em resposta ao referido Ofício, a Companhia esclarece que não
tem conhecimento de nenhum ato ou fato que não tenha sido
divulgado pela Companhia e que possa justificar as oscilações
indicadas no Ofício nas Datas Indicadas.
3. De qualquer modo, a Companhia reitera, nos termos do Fato
Relevante datado em 25.01.2021, a realização da oferta pública
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da
Companhia (“Follow on”), a qual possibilitou o aumento da liquidez
de mercado e podem ter contribuído para as oscilações indicadas
no Ofício nas Datas Indicadas.
4. Além disso, a Companhia informa que foram divulgados nos dias
13 e 29 de abril de 2021 relatórios de análise da Companhia
elaborados pelo BTG Pactual e pela Empiricus, respectivamente,
recomendando a aquisição das ações de emissão da Companhia.
Tais relatórios, apesar de não trazerem nenhuma informação nova
não divulgada anteriormente pela Companhia, são utilizados por
agentes de mercado em suas decisões de investimento e podem
ter contribuído para as oscilações indicadas no Ofício nas Datas
Indicadas.
5. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à
disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.

Atenciosamente,
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