BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90

FATO RELEVANTE
(Instrução CVM nº 358/02)
BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA (“Companhia”), publica o presente
Fato Relevante para divulgar ao mercado que:
Em 09 de abril de 2015 foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia,
um aumento de capital no valor de R$310.000,00 (trezentos e dez mil Reais), mediante
a emissão de 1.629.167 (um milhão, seiscentas e vinte nove mil, cento e sessenta e sete)
novas ações ordinárias (“Novas Ações”), as quais foram subscritas
desproporcionalmente à participação dos acionistas no capital social, tendo em vista
que alguns dos acionistas renunciaram ao direito de preferência na subscrição das
referidas Novas Ações.
Com isso, do total das Novas Ações, 1.410.963 (um milhão, quatrocentos e dez mil,
novecentas e sessenta e três) ações ordinárias foram subscritas e integralizadas pela
acionista Ourinvest Participações S.A. (“Ourinvest”), inscrita no CNPJ/MF sob nº
65.392.771/0001-17. Com a referida subscrição, a participação da Ourinvest no capital
social aumentou de 47,50% para 70,31% e ela se tornou a controladora da Companhia.
Em razão da aquisição do controle societário, a Ourinvest informou à Companhia que:
(a) o preço total de aquisição das ações que resultou na aquisição do controle foi de R$
R$268.480,00, correspondente a R$0,19028134 por ação;
(b) não firmou acordo ou contrato que regulem o direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliários de emissão da Companhia;
(c) não há intenção de promover o cancelamento do registro de companhia aberta junto
à CVM; e
(d) embora a subscrição de parte das Novas Ações tenha resultado na aquisição do
controle societário da Companhia, o objetivo da subscrição foi tão somente manter o
processo de capitalização da Companhia no nível necessário para que ela possa
desenvolver suas atividades.

São Paulo, 09 de abril de 2015
Diretor de Relações com Investidores

