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ANEXO 30 – XXXII
À INSTRUÇÃO CVM 480 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009

São Paulo, 23 de março de 2020 – Terra Santa Agro S.A. (“Companhia”), listada no Novo
Mercado da B3, em conformidade com o artigo 30-XXXII da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 480, de 07 de dezembro de 2009, tendo em vista a deliberação da Reunião do
Conselho de Administração do dia 19 de março de 2020, comunica o quanto segue:
1. Valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante
(i) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (ii) exercício de direito de
subscrição ou de bônus de subscrição; (iii) capitalização de lucros ou reservas; ou (iv)
subscrição de novas ações.
Verificaram, nos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, o exercício de 16.931
(dezesseis mil, novecentos e trinta e um) Bônus de Subscrição e confirmaram a emissão de
16.931 (dezesseis mil, novecentas e trinta e uma) Ações Ordinárias aos titulares dos Bônus de
Subscrição, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, nos
termos divulgados no Aviso aos Acionistas de 29 de abril de 2019.
Em razão da emissão das Ações Ordinárias, o capital social da Companhia passou a ser de R$
2.778.913.680,26 (dois bilhões, setecentos e setenta e oito milhões, novecentos e treze mil,
seiscentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), representado por 21.656.539 (vinte e uma
milhões, seiscentas e cinquenta e seis mil e quinhentas e trinta e nove) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal.
Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas.
Em 29 de abril de 2019, foi aprovada pelos acionistas presentes em Assembleia Geral
Extraordinária, o aumento de capital no montante de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões de
reais) por meio de emissão privada de 3.700.963 (três milhões, setecentas mil, novecentas e
sessenta e três) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Novas
Ações”), ao preço de emissão de R$ 13,51 (treze reais e cinquenta e um centavos) por ação com
objetivos principais de: (i) criar os meios para a concretização da renegociação de dívidas da
Companhia, sendo condição para a efetivação dos termos negociados com seus credores
relevantes, (ii) equalizar sua estrutura de capital, reduzindo significativamente sua alavancagem,
e (iii) reforçar o capital de giro da Companhia.

Ademais, foi aprovada a emissão de 7.401.926 (sete milhões, quatrocentos e um mil, novecentos
e vinte e seis) bônus de subscrição, no âmbito do Aumento de Capital, que foram atribuídos
como vantagem adicional aos subscritores das Novas Ações. Os Bônus de Subscrição têm como
objetivos principais garantir maior atratividade para os subscritores do Aumento de Capital,
mitigar a diluição imediata relacionada ao Aumento de Capital e permitir potencial a
capitalização adicional da Companhia ao longo do prazo de 3 (três) anos, adequando seu fluxo
de caixa ao fluxo de renegociação com seus principais credores.
Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em
ações ou por exercício de bônus de subscrição:
(i)

Número de ações emitidas de cada espécie e classe.

Nos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 foram emitidas 16.931 (dezesseis mil,
novecentas e trinta e uma) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.

(ii)

Direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.

As novas ações ordinárias têm os mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias da
Companhia já emitidas.
Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores,
através do telefone (11) 3137-3100 ou do e‐mail ri@tsagro.com.
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