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Bras ilAgro anuncia ve nda da Faz e nda Cre maq

A BrasilAgro anunciou nest a quart a-feira, 10, que a Imobiliária Cremaq – subsidiária da Companhia – celebrou Compromisso
de Venda e Compra da Fazenda Cremaq. A referida venda se insere na est rat égia de negócios da Companhia, que objet iva,
além de ganhos com produção agrícola, a realização de ganhos de capit al com a venda das propriedades.
A propriedade rural localizada no Município de Baixa Grande do Ribeiro – PI foi adquirida em 2006 por R$ 42,3 milhões e
possuía uma área t ot al de 32.702 hect ares. Dest a área inicial, 4.957 hect ares foram vendidos em maio de 2013 e a área
remanescent e de 27.745 hect ares é objet o do compromisso celebrado nessa dat a.
O valor da venda foi de R$ 270,0 milhões e o comprador int egralizou pagament o inicial de 25% nest a dat a. O saldo,
corrigido por CDI, será pago no regist ro da escrit ura, est imada para acont ecer nos próximos 90 dias.
A venda t em uma TIR (Taxa Int erna de Ret orno) esperada de 20,4% e o projet o Cremaq como um t odo de 21,4%.
A t ransferência da posse e cont abilização da operação acont eceram nest a dat a. Do pont o de vist a cont ábil, o valor da
fazenda nos livros da Companhia é de R$ 63,4 milhões (aquisição + invest iment os líquidos de depreciação).
A venda da Fazenda Cremaq é de grande relevância para a Companhia, pois conﬁrma a capacidade de criação e capt ura de
valor no desenvolviment o de propriedades agrícolas.

(Redação – Agência IN)
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