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FATO RELEVANTE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA 

A COMPANHIA BRASILEIRA DE AGROPECUÁRIA - COBRAPE 

("Companhia"), em cumprimento às Instruções da Comissão de Valores 

Mobiliários ("CVM") nºs. 265, de 18 de julho de 1997 e 358, de 3 de janeiro de 

2002, ambas conforme alteradas (“Instrução CVM 265”), vem, perante a CVM e 

ao público, comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral, que foi 

aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE") realizada 

nesta data, o cancelamento do registro de companhia incentivada da 

Companhia mediante a prévia realização pelo acionista controlador RIOFORTE 

INVESTMENT HOLDING BRASIL S.A., sociedade anônima, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X nº 118 – 

12º andar parte – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20.091-040, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 42.568.253/0001-06, de oferta pública de aquisição das 

ações em circulação de emissão da Companhia (“Oferta”), as quais 

representam nesta data um total de 2.332.882 ações, divididas em 1.028.153 

ações ordinárias, 1.303.750 ações preferenciais classe “A”, 740 ações 

preferenciais classe “B” e 239 ações preferenciais classe “C”, representativas 

de 1,57% do capital social total e 0,69% do capital votante da Companhia. 

O preço de aquisição das ações objeto da Oferta será de R$0,37 (trinta e sete 

centavos) por ação (“Preço”), independentemente da classe de ações, 

estabelecido com base no valor patrimonial das ações, determinado pelo 

resultado da divisão do patrimônio líquido da Companhia, apurado com base 

no balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2015, pelo 

número de ações emitidas pela Companhia, nos termos do artigo 20 da 

Instrução CVM 265, uma vez que as ações de emissão da Companhia não são 

admitidas à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. 

O Preço será pago à vista, na data de assinatura do livro de Registro de 

Transferência de Ações da Companhia, mediante depósito na conta bancária 

de titularidade do acionista a ser por ele informada nos termos do edital da 

Oferta. 

A minuta do edital da Oferta para cancelamento do registro de companhia 

incentivada da Companhia será submetida à aprovação da CVM, no prazo 

máximo de 45 dias a contar desta data. 



No prazo de até 10 (dez) dias contados da aprovação pela CVM será publicado 

o Edital da Oferta, nos termos da Instrução CVM 265. A Oferta será realizada 

em caráter irrevogável e irretratável e terá prazo de validade de 90 dias a 

contar da publicação do edital. 

Os acionistas dissidentes da deliberação da AGE poderão manifestar-se por 

escrito à Companhia e à CVM, no prazo de 30 dias a contar da publicação 

deste fato relevante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Instrução 

CVM 265. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e 

adequadamente, informados sobre a conclusão da operação. 

Formoso do Araguaia (TO), 23 de maio de 2016. 

Diretoria 

 


