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Set 2009 Relatório Anual 2008-09
Agrifirma Brazil Ltd divulgou o seu relatório e contas anuais para o
período de 1º de julho de 2008 a 30 de Junho de 2009, primeiro
ano de operações da empresa. Ian Watson, presidente do
Conselho, relata que apesar de enfrentar um ambiente
econômico muito difícil, a empresa tem sido capaz de
implementar com sucesso a sua estratégia inicial e "atualmente
conta com uma carteira atrat iva de terras com potencial
significativo para a transformação e crescimento futuro em
valorização do capital".

Feb 2009 Assinado o Contrato de Compra da Bananal 
Agrifirma e os proprietários do imóvel Bananal localizado no Oeste
da Bahia assinaram um contrato por meio do qual a Agrifirma
adquiriu 11.893 hectares da Fazenda Bananal, com uma opção de
concluir a compra de 27.029 hectares adicionais, a ser exercida
em agosto de 2010. 

Nov 2008 Primeira Colocação de Ações
A primeira colocação de ações da empresa foi concluída. Um total
de US$ 154.4 milhões foi levantado com investidores
inst itucionais e privados. A RIT e outros investidores do Lord
Rothschild subscreveram 24% do capital levantado.

Jul – Nov
2008

Compra de Fazendas
A compra da Fazenda Campo Aberto, das outras três fazendas
que agora compõem o Cluster Arrojadinho e das duas outras
fazendas do Cluster Rio do Meio foram concluídas entre julho e
novembro de 2008.

Fev 2008 Incorporação da Agrifirma Brazil
Agrifirma Brasil Ltd está incorporada na Ordnance House, 31 Pier
Road, St Helier, Jersey. O Conselho de Administração composto
por uma maioria de diretores não executivos independentes foi
nomeado, incluindo Julio Bestani, CEO recém contratado da
Agrifirma.

Jan 2008 -
Jun 2008

Acordos condicionais para compra de fazendas
Agrifirma Ltd, uma empresa de consultoria em investimentos,
inspeciona mais de 2 milhões de hectares de terras agrícolas no
Brasil para identificar potenciais oportunidades de investimento
adequado para exploração, levando a empresa a fechar
Compromissos de Compra e Venda condicionais para compra de
diversas fazendas.
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