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FATO RELEVANTE
CONCLUSÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA E
PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Vanguarda Agro S.A. (“V-Agro” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: VAGR3; Bloomberg: VAGR3:BZ;
Reuters: VAGR3.SA), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, dando continuidade ao
processo de renegociação da dívida bancária da Companhia iniciado em 2015 e, em complementação ao
Fato Relevante divulgado no dia 1º de julho de 2016, obteve as aprovações necessárias para a
reestruturação de sua dívida bancária estando a mesma em fase de formalização.
A renegociação, no montante de R$ 653,6 milhões, contempla a adequação do fluxo financeiro à geração
de caixa operacional da Companhia. Para 69% do montante renegociável, obteve-se uma carência de 2 anos
e 5 anos para pagamentos. O custo das linhas foi mantido.
Considerando a conclusão da reestruturação da dívida da Companhia, apresenta-se abaixo um gráfico
demonstrativo do fluxo de amortização com a conclusão do processo.
Fluxo de Amortização (R$ mil)
Antes Reestruturação

Após Reestruturação
45.428
64.383

268.598

83.505
129.811

732.531

111.072

732.531

199.467

115.968
140.152
117.138

Dívida Geral

2016

2017

2018

2019

181.300

3.983

1.065

1.065

1.065

2020

2021

2022

2023

1.065
Dívida Geral

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Obs.: Dívida convertida pelo dólar do dia 30 de setembro de 2016 (R$ 3,2403) e fluxo de amortização a partir da mesma data

2023

Com a conclusão desta reestruturação, a Companhia dá um passo fundamental no sentido do
equacionamento de sua estrutura de capital, criando novas condições para focar no seu desenvolvimento
e fortalecimento operacional e financeiro.
A Administração, confiante de que a finalização deste processo marcará uma nova fase para a Companhia,
submeteu, para aprovação do Conselho de Administração, a alteração da denominação social e identidade
visual da Companhia como forma de registrar o novo ciclo que se inicia. Por conta disto, em Reunião do
Conselho de Administração de 30 de setembro de 2016, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral
Extraordinária para que os acionistas da V-Agro deliberem sobre a proposta, cujo edital será divulgado
oportunamente.
Caso aprovado, a Companhia passará a se chamar Terra Santa Agro S.A., em homenagem a uma de suas
fazendas localizada no norte do Estado de Mato Grosso. A Terra Santa manterá a identidade organizacional
criada e desenvolvida ao longo dos últimos 3 anos, a qual tem como objetivo principal alcançar a excelência
operacional na produção de grãos e fibras e no desenvolvimento de terras. Em complemento, será alterada
a identidade visual da Companhia que passará a ter como cores predominantes o laranja, que representa
terra, energia e prosperidade, e o azul, que representa crescimento, confiança e estabilidade.

A Companhia, em cumprimento à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e ao
regulamento do Novo Mercado, manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a existência de
qualquer informação ou fato relevante envolvendo a Companhia, através da BM&FBovespa, da CVM e do
website – www.v-agro.com.br/ri.

São Paulo, 30 de setembro de 2016.
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