COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE
EMISSÃO DA

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 45.365.558/0001-09 | NIRE 35.300.530.152
Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial
CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra, SP
A VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A. (“Companhia”), o BRASIL SUSTENTABILIDADE –
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Brasil FIP”), a W F R
PARTICIPAÇÕES LTDA. (“WFR”), a F G R PARTICIPAÇÕES LTDA. (“FGR”) e os ACIONISTAS
VENDEDORES PESSOAS FÍSICAS, conforme identificados no Prospecto Preliminar (“Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas” e, em conjunto com o Brasil FIP, a WFR e a FGR, “Acionistas Vendedores”),
em conjunto com o BANCO MORGAN STANLEY S.A. (“Morgan Stanley” ou “Coordenador Líder”), a XP
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP”), o
BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o CITIGROUP GLOBAL MARKETS
BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Citi” e, em conjunto
com o Coordenador Líder, a XP e o Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta”), na qualidade de instituições
intermediárias, vêm a público comunicar que, nesta data, foi protocolado perante a CVM, o pedido de
cancelamento da análise do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), tendo em vista as atuais condições de mercado
(“Oferta”), de modo que a fixação do Preço por Ação prevista para ocorrer nesta data não será realizada
(“Comunicado de Cancelamento da Oferta”).
Termos aqui utilizados e não expressamente definidos terão o significado a eles atribuído no Aviso ao
Mercado (divulgado em 7 de abril de 2021 e republicado em 14 de abril de 2021).

Nos termos previstos no Aviso ao Mercado, todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento serão
cancelados e as Instituições Consorciadas comunicarão aos respectivos Investidores Não Institucionais o
cancelamento da Oferta. Caso os Investidores Não Institucionais já tenham efetuado qualquer pagamento,
os valores depositados pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer
tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer
outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data da disponibilização
do Comunicado de Cancelamento da Oferta
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Este Comunicado de Cancelamento da Oferta, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à
Oferta, serão disponibilizados, exclusivamente, nas páginas na rede mundial de computadores da
Companhia, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3, indicados a seguir.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de
divulgar todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que não possuem página própria
registrada na rede mundial de computadores para este fim.
COMPANHIA
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
https://vittia.com.br/ri (neste website, clicar em “Documentos da Oferta”).
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título do documento correspondente no subitem “Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”).
XP Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em seguida
clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” e,
então, clicar em “Aviso ao Mercado”).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website clicar em “Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.”, clicar em "2021", em "Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)" e acessar o
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“Aviso Ao Mercado".
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Vittia Fertilizantes e
Biológicos S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO)” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente)

São Joaquim da Barra, 28 de abril de 2021.
Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estab ilizador

Instituições Consorciadas
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