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AVISO AOS ACIONISTAS
A Terra Santa Agro S.A. (“Companhia”), em continuidade aos Avisos aos Acionistas
divulgados em 29 de abril de 2019 e 07 de junho de 2019, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado que, em 19 de junho de 2019, o Conselho de Administração da
Companhia verificou e confirmou a emissão de 3.700.963 novas ações ordinárias,
emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 29 de abril de 2019, ao preço de emissão de R$ 13,51 por
ação, o que equivale a um aumento de capital de R$ 50.000.000,00 (“Aumento de
Capital”).
Nesse contexto, a Companhia informa, ainda, que a partir do dia 24 de junho de 2019
(inclusive), os bônus de subscrição da Companhia (código TESA 12), entregues como
vantagem adicional aos subscritores das ações ordinárias emitidas pela Companhia no
âmbito do Aumento de Capital (“Bônus de Subscrição”), começarão a ser negociados na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
Os Bônus de Subscrição poderão ser exercidos mensalmente, entre o 10º (décimo) dia útil
e o 15º (décimo-quinto) dia útil de cada mês (inclusive), até o seu vencimento (i.e., 29 de
abril de 2022), a exclusivo critério de seu titular. Os titulares dos Bônus de Subscrição
deverão manifestar sua intenção de exercício do Bônus por meio de solicitação de
exercício a ser efetuada por meio de seu agente de custódia à B3 ou, para os acionistas
com ações na custódia do Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A. (“Itaú”), nas
agências especializadas no atendimento aos acionistas, identificadas no item 2.8 do Aviso
aos Acionistas divulgado pela Companhia em 29 de abril de 2019. Para todos os efeitos
legais, a data do exercício do Bônus será a data do recebimento da solicitação de exercício
pela B3 ou pelo Itaú, conforme o caso.
As demais informações relativas ao preço de exercício dos Bônus de Subscrição, direitos
e vantagens das ações decorrentes do exercício dos Bônus de Subscrição, dentre outras,
poderão ser consultadas no Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia em 29 de
abril de 2019.
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