VANGUARDA AGRO S.A.
CNPJ/MF sob nº. 05.799.312/0001-20
NIRE nº. 35.300.380.657
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RELEVANTE
VANGUARDA AGRO S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.726, conjunto 113, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, cujas ações ordinárias estão
admitidas à negociação no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) sob o código (ticker) VAGR3
(“Companhia” ou “V-Agro, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, o quanto
segue:
A Companhia recebeu, nesta data, a notificação contendo declaração de aquisição
de participação societária relevante enviada por Helio Seibel (“Declarante”) (Anexo I),
informando o aumento de sua participação societária relevante na Companhia, mediante a
subscrição do aumento de capital, subscrição de sobras e compra, passando a ser titular,
direta e indiretamente, de 95.706.215 (noventa e cinco milhões, setecentos e seis mil,
duzentos e quinze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
correspondente a 17,81% (dezessete vírgula oitenta e um por cento) do total de ações
ordinárias de emissão da Companhia, após a homologação do aumento do capital, aprovado
em Reunião do Conselho da Administração no dia 03 de março de 2015.
De acordo com a declaração recebida pela Companhia:
(i)
o aumento da participação societária do Declarante ocorreu no âmbito do
processo de aumento do capital da Companhia, e não objetiva alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia.
(ii)
antes da subscrição das novas ações, o Declarante era titular, direta e
indiretamente, de 49.225.971 (quarenta e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil,
novecentos e setenta e um) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
correspondentes a 12,71 %(doze vírgula setenta e um por cento) do capital social total e
votante, previamente ao aumento do capital.
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(iii)
o Declarante não é titular de bônus de subscrição, debêntures conversíveis
em ações, direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações.
(iv)
o Declarante não celebrou qualquer acordo ou contrato que regule o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia.
Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores práticas de
governança, a Companhia manterá seus acionistas, seus investidores e o mercado em geral
informados.
Adicionalmente, informamos abaixo o novo quadro de composição acionária da
companhia, contemplando os acionistas com participação superior a 5%:

_______________________________
Cristiano Soares Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

São Paulo, 05 de março de 2015

972040v1

