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“As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, que ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito a 
complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora; do Coordenador Líder, da B3 e da CVM" 

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA SÉRIE ÚNICA DA 83ª EMISSÃO DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 

 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
Companhia Aberta 

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo - SP 
CNPJ Nº 10.753.164/0001-43 

Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio de emissão da 

 

 

ADUFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA. 
CNPJ sob o nº 44.777.951/0001-47 

Avenida Beta, nº 461, CEP 13213-070 – Jundiaí – SP 

representativos dos Direitos Creditórios do Agronegócio 
No Valor Total de 

R$100.000.000,00 
(cem milhões de reais) 

Código ISIN dos CRA: BRECOACRA6Q1 

EMISSÃO DE, 100.000 (CEM MIL) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (“CRA”) DA SÉRIE ÚNICA DA 83ª EMISSÃO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., SOCIEDADE POR AÇÕES COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA AVENIDA PEDROSO DE MORAIS, Nº 1.553, 3º ANDAR, CONJUNTO 32, CEP 

05.419-001 (“SECURITIZADORA” OU “EMISSORA”, RESPECTIVAMENTE), TODOS NOMINATIVOS E ESCRITURAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 400” E “EMISSÃO”, RESPECTIVAMENTE), COM VALOR NOMINAL 

UNITÁRIO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) (“VALOR NOMINAL UNITÁRIO”), PERFAZENDO, NA DATA DE EMISSÃO, QUAL SEJA, 13 DE MAIO DE 2021 (“DATA DE EMISSÃO”), O VALOR TOTAL DE, R$100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS) (“OFERTA”), OBSERVADO QUE TAL MONTANTE PODERÁ SER AUMENTADO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO TOTAL OU PARCIAL DA OPÇÃO DE 
LOTE ADICIONAL (CONFORME DEFINIDA ABAIXO). 

A QUANTIDADE DE CRA ORIGINALMENTE OFERTADA PODERÁ SER ACRESCIDA, DE COMUM ACORDO ENTRE O COORDENADOR LÍDER (CONFORME ABAIXO DEFINIDO) E A ADUFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA., SOCIEDADE LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NA AVENIDA BETA, Nº 461, CEP 13213-070, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 44.777.951/0001-
47 (“ADUFÉRTIL” OU “DEVEDORA”) EM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO), OU SEJA, 20.000 (VINTE MIL) CRA, EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO TOTAL OU PARCIAL DA OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 14 DA INSTRUÇÃO CVM 400 (“OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL”). OS CRA SERÃO OBJETO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 

CVM Nº 600, DE 1º DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ALTERADA ("INSTRUÇÃO CVM 600"), SOB REGIME DE GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO DOS CRA. A COLOCAÇÃO DOS CRA ORIUNDOS DO EVENTUAL EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL SERÁ CONDUZIDA SOB O REGIME DE MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO. 

A EMISSÃO E A OFERTA DOS CRA, NO VALOR TOTAL DE ATÉ R$ 120.000.000,00 (CENTO E VINTE MILHÕES DE REAIS), FORAM APROVADAS: (I) EM DELIBERAÇÃO TOMADA NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019, CUJA ATA FOI ARQUIVADA NA JUCESP SOB O Nº 216.799/19-3, PUBLICADA NO JORNAL "O ESTADO 

DE SÃO PAULO" EM 09 DE MAIO DE 2019 E NO JORNAL "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" EM 09 DE MAIO DE 2019, NA QUAL SE DELEGOU, INDEPENDENTEMENTE DE VALOR, A APROVAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DAS EMISSÕES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO PARA A DIRETORIA DA EMISSORA; E (II) EM DELIBERAÇÃO ESPECÍFICA, 

TOMADA NA REUNIÃO DA DIRETORIA DA EMISSORA, REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2021, CUJA ATA FOI ARQUIVADA NA JUCESP SOB O Nº 138.806/21-4, NA QUAL SE DELEGOU A APROVAÇÃO DA EMISSÃO E AS CARACTERÍSTICAS DA PRESENTE OFERTA.  

A DATA DE VENCIMENTO DOS CRA SERÁ EM 15 DE MAIO DE 2025 (“DATA DE VENCIMENTO DOS CRA”), RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE RESGATE ANTECIPADO DOS CRA E/OU DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO PREVISTAS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO E NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA OU O SEU SALDO CONFORME O 

CASO, SERÁ ATUALIZADO MONETARIAMENTE, A PARTIR DA PRIMEIRA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA, SENDO O PRODUTO DA ATUALIZAÇÃO INCORPORADO AO VALOR NOMINAL UNITÁRIO OU SEU SALDO, CONFORME O CASO, AUTOMATICAMENTE. SOBRE O VALOR NOMINAL UNITÁRIO ATUALIZADO DOS CRA INCIDIRÃO JUROS 

REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTES AO MAIOR VALOR ENTRE: (I) O IPCA + 5,95% (CINCO INTEIROS E NOVENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS; E (II) O TESOURO IPCA + COM JUROS SEMESTRAIS, DENOMINAÇÃO DA ANTIGA NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B – NTN-B, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 

2024, BASEADA NA COTAÇÃO INDICATIVA DIVULGADA PELA ANBIMA EM SUA PÁGINA NA INTERNET (HTTP://WWW.ANBIMA.COM.BR), ACRESCIDA EXPONENCIALMENTE DE UM SPREAD EQUIVALENTE A 4,20% (QUATRO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, CONFORME VIER A SER DEFINIDO NO 

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING A SER CONDUZIDO PELO COORDENADOR LÍDER (“REMUNERAÇÃO DOS CRA”).  

OS CRA SÃO TÍTULOS DE CRÉDITO REPRESENTATIVOS DE PROMESSA DE PAGAMENTO EM DINHEIRO, EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE POR COMPANHIAS SECURITIZADORAS. OS CRA TÊM COMO LASTRO DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DO "CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO – CDCA Nº 001/2021", EMITIDO PELA ADUFÉRTIL 

EM FAVOR DA EMISSORA (“CDCA”), CUJO VALOR NOMINAL SERÁ DE, INICIALMENTE, DE ATÉ R$120.000.000,00 (CENTO E VINTE MILHÕES DE REAIS). NÃO SERÃO CONSTITUÍDAS GARANTIAS ESPECÍFICAS, REAIS OU PESSOAIS, SOBRE OS CRA, QUE GOZARÃO DAS GARANTIAS QUE INTEGRAREM O CDCA, QUAIS SEJAM, (I) O AVAL DOS GARANTIDORES; E (II) A CESSÃO FIDUCIÁRIA 

DE DIREITOS CREDITÓRIOS. O CDCA POSSUI COMO LASTRO O CONTRATO DE FORNECIMENTO (CONFORME ABAIXO DEFINIDO), CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE (“CONTRATANTE”) E A ADUFÉRTIL. 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM SEDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA AVENIDA DAS AMÉRICAS, Nº 4.200, BLOCO 8, ALA B, SALAS 302, 303 E 304, CEP 22640-102, BARRA DA TIJUCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.343.682/0001-38, FOI NOMEADA PARA REPRESENTAR, 

PERANTE A EMISSORA E QUAISQUER TERCEIROS, OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS TITULARES DE CRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 11.076, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ALTERADA (“LEI 11.076”), E DA INSTRUÇÃO CVM 583, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ALTERADA (“AGENTE FIDUCIÁRIO”). O AGENTE FIDUCIÁRIO PODERÁ SER 

CONTATADO POR MEIO DE HTTPS://WWW.PENTAGONOTRUSTEE.COM.BR/, NO TELEFONE (21) 3385-4565 E CORREIO ELETRÔNICO: ASSEMBLEIAS@PENTAGONOTRUSTEE.COM.BR. A EMISSORA INSTITUIRÁ REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO CDCA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO LASTRO DO CDCA, AS GARANTIAS, BEM COMO SOBRE QUAISQUER 

VALORES QUE VENHAM A SER DEPOSITADOS NA CONTA CENTRALIZADORA, INCLUINDO O FUNDO DE DESPESAS, E NA CONTA VINCULADA, NA FORMA DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997, CONFORME ALTERADA (“LEI 9.514”). O OBJETO DO REGIME FIDUCIÁRIO SERÁ DESTACADO DO PATRIMÔNIO DA EMISSORA E PASSARÁ A CONSTITUIR PATRIMÔNIO 

SEPARADO, DESTINANDO-SE ESPECIFICAMENTE AO PAGAMENTO DOS CRA E DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO REGIME FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 11 DA LEI 9.514. OS CRA SERÃO DEPOSITADOS (I) PARA DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO PRIMÁRIO POR MEIO DO MDA, ADMINISTRADO E OPERACIONALIZADO PELA B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”), 

SENDO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA B3; E (II) PARA NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO, POR MEIO DO CETIP21, ADMINISTRADO E OPERACIONALIZADO PELA B3, SENDO AS NEGOCIAÇÕES LIQUIDADAS FINANCEIRAMENTE E OS CRA CUSTODIADOS ELETRONICAMENTE NA B3. 

OS CRA PODERÃO SER RESGATADOS ANTECIPADAMENTE, PODENDO, ASSIM, REDUZIR O HORIZONTE DE INVESTIMENTO. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O RESGATE ANTECIPADO, VIDE ITEM ABAIXO DESTE PROSPECTO. 

OS CRA SERÃO OBJETO DA OFERTA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 400 E DA INSTRUÇÃO CVM 600, A QUAL SERÁ INTERMEDIADA PELA UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COM SEDE NA AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 

4.440, 7º ANDAR, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 04538-132, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB” OU “COORDENADOR LÍDER”) O QUAL PODERÁ CONVIDAR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A OPERAR NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO PARA PARTICIPAR DA OFERTA APENAS PARA O RECEBIMENTO 

DE ORDENS, NA QUALIDADE DE PARTICIPANTES ESPECIAIS, CONFORME IDENTIFICADOS NO PRESENTE PROSPECTO. 

OS CRA SERÃO DISTRIBUÍDOS PUBLICAMENTE AOS INVESTIDORES, CONFORME DEFINIDO NESTE PROSPECTO, SEMPRE OBSERVADA A OBRIGATORIEDADE DE ESTAREM ENQUADRADOS NA DEFINIÇÃO DE INVESTIDORES QUALIFICADOS, CONFORME DEFINIDO NO ARTIGO 9°-B E 9°-C DA INSTRUÇÃO CVM Nº 539, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ALTERADA. 

O AVISO AO MERCADO DA OFERTA FOI DIVULGADO EM [06] DE [ABRIL] DE 2021, PELA EMISSORA E PELO COORDENADOR LÍDER NA PÁGINA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM E DA B3, INFORMANDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 53 E §1º DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400. 

OS PEDIDOS DE RESERVA PARA SUBSCRIÇÃO DOS CRA SOMENTE SERÃO CONFIRMADOS PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE INICIARÁ APÓS (I) A CONCESSÃO DO REGISTRO DEFINITIVO DA OFERTA PERANTE A CVM; (II) A DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO; E (III) A DISPONIBILIZAÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO AO PÚBLICO INVESTIDOR. 

A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRA DEMANDA COMPLEXA E MINUCIOSA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA CONSULTORIA FINANCEIRA E JURÍDICA OS RISCOS DE INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS 

A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. 

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE E INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 91 A 106, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA, BEM COMO A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA. 
PARA A CONSULTA AO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, ACESSE WWW.CVM.GOV.BR (NESTE WEBSITE, ACESSAR “COMPANHIAS”, CLICAR EM “INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS ENVIADAS À CVM, E ENTÃO BUSCAR POR “ECO. SEC. DTOS. CREDIT.AGRONEGÓCIOS S/A” NO CAMPO DISPONÍVEL E ACESSAR. EM SEGUIDA, “PERÍODO DE ENTREGA”, 
SELECIONAR “PERÍODO”, E EM “CATEGORIA”, SELECIONAR “FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA”). MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA, OS CRA E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER. 

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 95 A 111. 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE RESERVAS PARA SUBSCRIÇÃO DOS CRA, A PARTIR DE 5 

(CINCO) DIAS ÚTEIS DA DIVULGAÇÃO DO AVISO AO MERCADO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO. 

O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA B3 E DA CVM. 

O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA B3 E DA CVM.  

O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ ENTREGUE AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO.  

 

 
COORDENADOR LÍDER 

 

ASSESSOR JURÍDICO DA ADUFÉRTIL 
 

ASSESSOR JURÍDICO DO COORDENADOR LÍDER 

  

 

A data deste Prospecto Preliminar é 5 de abril de 2021

mailto:ASSEMBLEIAS@PENTAGONOTRUSTEE.COM.BR
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1. DEFINIÇÕES 

Neste Prospecto Preliminar, as expressões ou palavras grafadas com iniciais maiúsculas terão o significado 
atribuído conforme a descrição abaixo, exceto se de outra forma indicar o contexto. 

Adufértil ou Devedora a ADUFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ sob o nº 44.777.951/0001-47, com sede na cidade de Jundiaí, 
Estado de São Paulo, na Avenida Beta, nº 461 - CEP 13213-070, 
emitente do CDCA. 

Agente Fiduciário a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, 
Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de 
representante da comunhão dos Titulares dos CRA, conforme 
atribuições previstas no Termo de Securitização, em especial na 
Cláusula 11 do Termo de Securitização, sendo-lhe devida, para tanto, 
a remuneração prevista na Cláusula 11.6 do Termo de Securitização. 

ANBIMA a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais – ANBIMA, pessoa jurídica de direito privado com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, 501, Bloco II, Conjunto 704, inscrita no CNPJ sob o nº 
34.271.171/0001-77. 

Anexos os anexos ao presente Prospecto, cujos termos são parte integrante 
e complementar deste Prospecto, para todos os fins e efeitos de 
direito. 

Anúncio de Encerramento o “Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Série Única 
da 83ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., 
Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio de 
Emissão da Adufértil Fertilizantes Ltda.”, a ser divulgado nas páginas 
da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador 
Líder, da CVM e da B3, na forma do artigo 29 e do artigo 54-A da 
Instrução CVM 400.  

Anúncio de Início o “Anúncio de Início de Distribuição Pública de Série Única da 83ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., 
Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio de 
Emissão da Adufértil Fertilizantes Ltda.”, a ser divulgado nas páginas 
da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador 
Líder, da CVM e da B3, na forma do artigo 52 e do artigo 54-A da 
Instrução CVM 400.  

Aplicações Financeiras 
Permitidas 

os recursos oriundos dos direitos creditórios do Patrimônio 
Separado que estejam depositados em contas correntes de 
titularidade da Emissora deverão ser exclusivamente aplicados em: 
(i) certificados de depósito bancário emitidos pelas instituições 
financeiras Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco 
S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. que tenham liquidez diária e prazo 
de vencimento limitado a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
corridos; ou (ii) letras financeiras do tesouro emitidas pelo Tesouro 
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Nacional que tenham vencimento limitado à Data de Vencimento 
dos CRA. Qualquer aplicação em instrumento diferente será vedada. 

Assembleia Geral ou 
Assembleia 

a assembleia geral de Titulares de CRA, na forma da Cláusula 12 do 
Termo de Securitização. 

Auditores Independentes da 
Emissora 

a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de 
Campos, 105, Torre A- 6º, 7º, 8º (Partes), 11º e 12º (Partes) andares, 
Vila São Francisco, CEP 04711-904, inscrita no CNPJ nº 
57.755.217/0001.29, ou outro auditor independente que venha a 
substituí-lo na forma prevista no Termo de Securitização e neste 
Prospecto, responsável pela auditoria das demonstrações 
financeiras do Patrimônio Separado, sendo-lhe devida, para tanto, a 
remuneração prevista na Cláusula 4.19 do Termo de Securitização. 

Aval como garantia do fiel, pontual e integral pagamento de todas as 
Obrigações Garantidas, a garantia fidejussória prestada pelos 
Garantidores, no âmbito do CDCA, por meio da qual os 
Garantidores, no limite de até 20% (vinte por cento) do Valor Total 
da Emissão por Avalista se obrigam de forma irrevogável e 
irretratável como avalistas e principais pagadores, solidariamente e 
sem benefício de ordem e de divisão, com a Devedora, dos Direitos 
Creditórios do CDCA, nos termos e observando as especificidades do 
CDCA. 

Aviso ao Mercado o “Aviso ao Mercado de Distribuição Pública de Série Única da 83ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., 
Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio de 
Emissão da Adufértil Fertilizantes Ltda.”, divulgado nas páginas da 
rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, 
da CVM e da B3, na forma do artigo 53 e do artigo 54-A da Instrução 
CVM 400.  

B3 a B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO – SEGMENTO CETIP UTVM, instituição 
devidamente autorizada pelo BACEN e pela CVM, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, 
nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.346.601/0001-25. 

BACEN o Banco Central do Brasil. 

Banco Liquidante o BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na cidade 
de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, 
Vila Yara, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, o qual foi 
contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a 
liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares 
dos CRA, executados por meio do sistema da B3, sendo-lhe devida, 
para tanto, a remuneração prevista na Cláusula 4.16 do Termo de 
Securitização. 

Boletim de Subscrição o Boletim de Subscrição por meio do qual os Investidores 
subscreverão os CRA. 

Brasil ou País a República Federativa do Brasil. 
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CDCA o “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA nº 
001/2021”, emitido pela Devedora, nos termos da Lei 11.076, em 
favor da Emissora, o qual tem como direitos creditórios a ele 
vinculados os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA oriundos do 
Contrato de Fornecimento. 

Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios 

a cessão fiduciária sobre os Créditos Cedidos Fiduciariamente de 
titularidade da Devedora, no âmbito do Contrato de Fornecimento, 
representando 100% (cem por cento) dos direitos creditórios 
decorrentes do Contrato de Fornecimento, e a cessão fiduciária do 
saldo positivo da Conta Vinculada, a ser formalizada por meio do 
Contrato de Cessão Fiduciária. 

CETIP21 o CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e 
operacionalizado pela B3. 

CMN o Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia. 

Código ANBIMA o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de 
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores 
Mobiliários, vigente desde 3 de junho de 2019. 

Código Civil a Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

Código de Processo Civil a Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada. 

Coligada qualquer sociedade na qual a Emissora e a Devedora tenham 
influência significativa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 243 da 
Lei das Sociedades por Ações. 

Comunicação de Oferta de 
Resgate Antecipado do CDCA 

o comunicado da Devedora à Emissora sobre a realização da Oferta 
de Resgate Antecipado do CDCA. 

Comunicação de Oferta de 
Resgate Antecipado dos CRA 

o comunicado da Emissora aos Titulares dos CRA sobre uma Oferta 
de Resgate Antecipado dos CRA. 

Conta Centralizadora a conta corrente de titularidade da Emissora mantida junto ao 
Bradesco S.A, sob o nº 5344-9, agência 3396, na qual serão 
depositados os recursos relativos aos Direitos Creditórios do CDCA. 

Contratante a São Martinho S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.466.860/0001-
56, com sede na Fazenda São Martinho, s/n, CEP 14.850-000, Zona 
Rural, no município de Pradópolis, Estado de São Paulo. 

Conta Fundo de Despesas a conta corrente de nº 5345-7, na agência 3396, no Bradesco S.A, de 
titularidade da Emissora, atrelada ao Patrimônio Separado, na qual 
serão depositados os valores referentes ao Fundo de Despesas. 

Conta de Livre Movimentação a conta corrente de titularidade da Devedora mantida junto ao 
Banco Itaú (341) sob o nº 38809-4, agência 1145, na qual serão 
depositados, em favor da Devedora, os recursos líquidos 
decorrentes do Valor de Desembolso pela Emissora.  
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Conta Vinculada a conta corrente n.º [•], na agência [•] do Banco Itaú Unibanco S.A., 
de titularidade da Devedora, na qual serão realizados, pela 
Contratante, os pagamentos decorrentes do Contrato de 
Fornecimento, que será cedida fiduciariamente à Emissora, nos 
termos do Contrato de Cessão Fiduciária. 

Contrato de Cessão Fiduciária o “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária em 
Garantia e Outras Avenças”, celebrado em [•] de [•] de 2021 entre 
a Devedora e a Emissora, para fins de constituição de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios. 

Contrato de Distribuição o “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública sob o 
Regime de Garantia Firme de Colocação, de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 83ª (octogésima 
terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio 
Devidos pela Adufértil Fertilizantes Ltda.”, celebrado em 5 de abril de 
2021, entre a Emissora, o Coordenador Líder, a Devedora e os 
Garantidores. 

Contrato de Prestação de 
Serviços de Custódia 

o “Contrato de Prestação de Serviços de Custódia de Títulos e Outras 
Avenças”, celebrado entre a Emissora e o Custodiante, em [•] de [•] 
de 2021, para contratação dos serviços de custódia e registro do 
CDCA na B3.  

Contrato de Prestação de 
Serviços de Escrituração 

o “Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de CRA”, 
celebrado entre a Emissora e Escriturador, em [•] de [•] de 2021, 
para contratação dos serviços de escrituração dos CRA. 

Contrato de Fornecimento o “Contrato de Fornecimento de Insumos e Materiais”, celebrado em 
19 de novembro de 2020, com início de vigência em 01 de abril de 
2020, entre a Contratante e a Devedora, por meio do qual a 
Devedora se obriga a entregar insumos e matérias à Contratante, até 
01 de março de 2023, renovável por mais 1 (um) ano. 

Controlada qualquer sociedade controlada (conforme definição de controle 
prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) pela 
Emissora, pela Adufértil e/ou pelos Garantidores. 

Controladora qualquer controladora (conforme definição de controle prevista no 
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da Emissora e/ou da 
Adufértil. 

Controle conforme definição prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por 
Ações. 

Coordenador Líder ou UBS BB a UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, no 4.440, 7º andar, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73. 

CRA os certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 83ª 
emissão da Emissora, emitidos com lastro nos direitos creditórios do 
agronegócio representados pelo CDCA. 
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CRA em Circulação para fins de constituição de quórum, a totalidade dos CRA subscritos, 
integralizados e não resgatados, excluídos os CRA que a Emissora, a 
Adufértil ou os Garantidores eventualmente sejam titulares ou 
possuam em tesouraria, os que sejam de titularidade de empresas 
ligadas à Emissora, à Adufértil ou aos Garantidores, ou de fundos de 
investimento administrados por empresas ligadas à Emissora, à 
Adufértil ou aos Garantidores, assim entendidas empresas que 
sejam subsidiárias, coligadas, Controladas, direta ou indiretamente, 
empresas sob Controle comum ou qualquer de seus diretores, 
conselheiros, acionistas, bem como seus cônjuges, companheiros, 
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau.  

Créditos Cedidos 
Fiduciariamente 

(i) os direitos principais e acessórios, atuais e futuros, inclusive seus 
aditamentos, multas, acréscimos, garantias, direitos ou opções, 
referentes aos direitos creditórios, devidos pela Contratante à 
Devedora em decorrência do Contrato de Fornecimento, 
equivalentes a 100% (cem por cento) do valor do Contrato de 
Fornecimento; (ii) os direitos sobre os saldos positivos da Conta 
Vinculada, na qual serão depositados os valores cedidos decorrentes 
do Contrato de Fornecimento, bem como das aplicações financeiras 
permitidas previstas no Contrato de Cessão Fiduciária; (iii) demais 
valores creditados ou depositados na Conta Vinculada, inclusive 
valores objeto de ordens de pagamento, investimentos ou eventuais 
ganhos e rendimentos oriundos de investimentos realizados com os 
valores depositados na Conta Vinculada, incluindo mas sem se 
limitar às aplicações financeiras previstas no Contrato de Cessão 
Fiduciária, assim como o produto do resgate ou da alienação de 
referidos investimentos, os quais passarão a integrar 
automaticamente a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, 
independentemente de onde se encontrarem, mesmo que em 
trânsito ou em processo de compensação bancária; (iv) demais 
direitos principais e acessórios, atuais e futuros, recebidos na Conta 
Vinculada, decorrentes do Contrato de Fornecimento; e (v) bens, 
ativos ou qualquer outro tipo de investimento realizados com o 
emprego dos recursos mencionados nos itens (ii) a (iv), acima, 
inclusive rendimentos, direitos ou bens dele derivados ou neles 
referenciados. 

Créditos do Patrimônio 
Separado 

(i) os créditos decorrentes dos Direitos Creditórios do CDCA; (ii) o 
Fundo de Despesas; (iii) os valores que venham a ser depositados na 
Conta Centralizadora, Conta Fundo de Despesas e/ou na Conta 
Vinculada; e (iv) as respectivas garantias, bens e/ou direitos 
decorrentes dos itens (i) a (iii), acima, conforme aplicável. 

Critérios de Elegibilidade dos 
Direitos Creditórios do CDCA 

os critérios que os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA deverão 
observar para serem utilizados no âmbito da Emissão, quais sejam: 
(i) os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA deverão representar 
atividades relacionadas ao agronegócio, nos termos do parágrafo 
primeiro do artigo 23 da Lei 11.076; (ii) os Direitos Creditórios do 
Lastro do CDCA deverão ter seus valores expressos em moeda 
corrente nacional; (iii) não poderá haver, com relação aos Direitos 
Creditórios do Lastro do CDCA, qualquer vedação quanto à 
possibilidade de sua cessão; (iv) a contraparte dos novos contrato(s) 
de fornecimento não poderão ter ingressado com requerimento de 
recuperação judicial, pedido de plano de recuperação extrajudicial, 
pedido de autofalência, ter contra si decretação ou pedido de 
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falência ou qualquer evento análogo que caracterize seu estado de 
insolvência, na data de avaliação dos critérios; e (v) a contraparte 
dos novos contrato(s) de fornecimento não poderão estar sob 
qualquer investigação no âmbito das leis indicadas no item “xii” da 
Cláusula 6.1 do Contrato de Cessão Fiduciária, conforme apurado 
por meio de declaração emitida.  

Custodiante a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 
05425-020, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, 
na qualidade de instituição custodiante dos Documentos 
Comprobatórios, na qual será registrado o Termo de Securitização, 
de acordo com o previsto no Termo de Securitização e neste 
Prospecto, sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista nas 
Cláusulas 9.12 e 9.13 do Termo de Securitização. 

CVM a Comissão de Valores Mobiliários. 

Data de Emissão dos CRA a data de emissão dos CRA, qual seja, 13 de maio de 2021. 

Data de Emissão do CDCA a data de emissão do CDCA, qual seja, 12 de maio de 2021. 

Data da Primeira 
Integralização 

a data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização dos 
CRA, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos 
da B3 pelos subscritores da respectiva série. 

Datas de Integralização cada uma das datas em que houver integralização de CRA. 

Datas de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 

as datas de pagamento da Remuneração dos CRA, previstas no 
Termo de Securitização e no item “Datas de Pagamento de 
Remuneração e Amortização dos CRA” deste Prospecto Preliminar. 

Datas de Pagamento da 
Amortização dos CRA 

as datas de pagamento da amortização programada dos CRA, 
previstas no Termo de Securitização e no item “Datas de Pagamento 
de Remuneração e Amortização dos CRA” deste Prospecto 
Preliminar. 

Data de Vencimento dos CRA a data de vencimento final dos CRA, qual seja, dia 15 de maio de 
2025, ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio 
Separado, Vencimento Antecipado e/ou Resgate Antecipado. 

Despesas todas e quaisquer despesas descritas na Cláusula 14.1 do Termo de 
Securitização. 

Dia Útil ou Dias Úteis qualquer dia, exceto sábados, domingos e feriados declarados 
nacionais na República Federativa do Brasil. 

Direitos Creditórios do CDCA os direitos creditórios oriundos do CDCA, com valor nominal total, 
de até R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) em sua 
data de emissão, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, 
tais como fluxo de pagamento, encargos moratórios, multas, 
penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e 
demais encargos contratuais e legais previstos no CDCA, nos termos 
do parágrafo 1º, do artigo 23, da Lei 11.076 e do parágrafo 4º, inciso 
III, do artigo 3º da Instrução CVM 600. 
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Direitos Creditórios do Lastro 
do CDCA 

os direitos creditórios que compõem o lastro do CDCA, os quais 
representam 100% (cem por cento) dos direitos creditórios do 
agronegócio de titularidade da Devedora contra a Contratante, 
decorrentes do Contrato de Fornecimento, livres e desembaraçados 
de quaisquer Ônus, conforme descrito em referido instrumento. 

Dívida Líquida empréstimos e financiamentos constantes do passivo circulante e do 
passivo não circulante (-) caixa e equivalentes de caixa (+/-) saldo 
líquido de instrumentos financeiros atrelados a swap de dívida. 

Documentos Comprobatórios em conjunto, a via negociável do CDCA, do Contrato de 
Fornecimento e do Termo de Securitização e demais instrumentos 
existentes para a formalização do Direitos Creditórios do 
Agronegócio. 

Documentos da Operação os documentos relativos à Emissão e à Oferta, quais sejam: (i) o 
CDCA; (ii) o Contrato de Fornecimento; (iii) o Contrato de 
Distribuição; (iv) este Termo de Securitização; (v) o Contrato de 
Cessão Fiduciária; (vi) os Contratos de Prestação de Serviços; (vii) o 
Aviso ao Mercado; (viii) o Anúncio de Início; (ix) o Anúncio de 
Encerramento; (x) o contrato celebrado com o Banco Liquidante; (xi) 
os Prospectos; e (xii) os Boletins de Subscrição. 

EBITDA para qualquer período, para a Devedora e suas controladas, em base 
consolidada apurada com base nos últimos 12 (doze) meses: lucro 
líquido do exercício, ajustado pelas despesas e receitas financeiras, 
pelas despesas ou receitas com imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro e pelas despesas e custos de depreciação e 
amortização. 

Emissão a 83ª (vigésima terceira) emissão de certificados de recebíveis do 
agronegócio da Emissora, cuja série única é objeto do Termo de 
Securitização. 

Emissora ou Securitizadora a ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 
AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações com registro de 
companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º 
andar, conjunto 32, CEP 05.419-001, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob 
o nº10.753.164/0001-43, na qualidade de Emissora dos CRA, 
conforme atribuições previstas no Termo de Securitização, em 
especial em sua Cláusula 10, sendo-lhe devida, para tanto, a 
remuneração prevista na Cláusula 9.6 do Termo de Securitização. 

Encargos Moratórios corresponde (i) aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a 
data do efetivo pagamento, e (ii) à multa moratória, não 
compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o saldo das obrigações, 
acrescido da Remuneração devida, que continuará a incidir sobre o 
valor original do débito em atraso, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, conforme o 
caso, nas hipóteses previstas no CDCA e/ou no Termo de 
Securitização. 

Escriturador a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA., acima qualificada, responsável pela escrituração dos CRA, 
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sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista na Cláusula 
4.15 do Termo de Securitização. 

Eventos de Liquidação do 
Patrimônio Separado 

os eventos que ensejarão a liquidação do Patrimônio Separado, 
conforme previstos no item “Liquidação do Patrimônio Separado”, 
deste Prospecto Preliminar e na Cláusula 13.1 do Termo de 
Securitização. 

Eventos de Vencimento 
Antecipado 

os eventos que poderão ensejar a declaração de vencimento 
antecipado do CDCA e, consequentemente, dos CRA, conforme 
previsto na Cláusula 7.7 do Termo de Securitização. 

Fundo de Despesas o fundo de despesas que será constituído na Conta Fundo de 
Despesas, para fazer frente ao pagamento das despesas previstas no 
CDCA, no Contrato de Cessão de Fiduciária e/ou no Termo de 
Securitização. 

Garantias as garantias vinculadas ao CDCA, quais sejam, a Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e o Aval, bem como as garantias que vierem a 
sucedê-las e/ou complementá-las, na forma prevista no CDCA. 

Garantidores ou Avalistas (i) Mario Marchionno, inscrito no CPF sob o nº 989.277.448-53, 
residente e domiciliado na Alameda Nova Zelândia, nº 320, cidade 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; (ii) MARCELLO 
ZEITUNE MARCHIONNO, inscrito no CPF sob o nº 386.195.368-42, 
residente e domiciliado na Alameda Nova Zelândia, nº 216, na cidade 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; (iii) Marianne Zeitune 
Marchionno, inscrita no CPF sob o nº 333.076.258-61, residente e 
domiciliada na Alameda Nova Zelândia, nº 320, na cidade de Santana 
de Parnaíba, Estado de São Paulo; e (iv) Danielle Zeitune 
Marchionno, inscrita no CPF sob o nº 333.074.858-30, residente e 
domiciliada Alameda Nova Zelândia, nº 320, na cidade de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, todos sócios pessoas naturais da 
Adufértil, que se comprometem como avalistas e principais 
pagadores, solidariamente e sem benefício de ordem e de divisão, 
com a Devedora, dos Direitos Creditórios do CDCA. Mais 
informações podem ser encontradas no item “Aval”, na página 80 
deste Prospecto. 

Grupo Econômico a Devedora em conjunto com qualquer sociedade controladas ou 
coligadas da Devedora (diretas ou indiretas), de qualquer 
controlador (ou grupo de controle) ou sociedades sob controle 
comum da Devedora. 

Instituições Participantes da 
Oferta 

o Coordenador Líder e os Participantes Especiais, quando referidos 
em conjunto. 

Instrução CVM 308 a Instrução da CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 358 a Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 400 a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada. 
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Instrução CVM 480 a Instrução da CVM nº 480, de 18 de novembro de 2009, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 539 a Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 
alterada.  

Instrução CVM 583 a Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 600 a Instrução da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018, conforme 
alterada. 

Investidores o investidor qualificado conforme definido nos termos dos artigos 
9º-B e 9º-C da Instrução CVM 539, que venha a subscrever e 
integralizar os CRA objeto da Oferta. 

JUCESP a Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Lei 8.981 a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada. 

Lei 9.514 a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada. 

Lei 11.076 a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada. 

Lei das Sociedades por Ações a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

MDA o MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de distribuição 
primária de títulos e valores mobiliários, administrado e 
operacionalizado pela B3. 

Normas Anticorrupção as normas relativas e atos de corrupção em geral, nacionais e 
estrangeiras, incluindo, mas não se limitando, aos previstos pelo 
Decreto-lei nº 2.848 de 1940, pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, pelo US Foreing Corrupt Practives Act (FCPA) e pelo UK Bribery 
Act - UKBA, conforme aplicáveis. 

Obrigações Garantidas toda e qualquer obrigação, principal e/ou acessória, presente e/ou 
futura da Devedora e/ou dos Garantidores, derivada do CDCA e/ou 
do Contrato de Cessão Fiduciária, bem como eventuais custos e/ou 
despesas incorridos pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelos 
demais prestadores de serviços da emissão em benefício dos 
Titulares dos CRA, mas não se limitando, em razão de atos que 
tenham que praticar por conta de: (i) inadimplemento, total ou 
parcial, do CDCA, inclusive com relação a valores de reembolso e/ou 
para fins de recomposição do Fundo de Despesas, integrantes do 
patrimônio separado da emissão dos CRA; (ii) decretação de 
vencimento antecipado de todo e qualquer montante de 
pagamento, valor nominal do crédito, remuneração, encargos 
ordinários e/ou de mora, decorrentes do CDCA; (iii) incidência de 
tributos e despesas gerais, conforme aplicáveis, inclusive, sem 
limitação, por força da excussão das Garantias; (iv) processos, 
procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais 
necessários à salvaguarda de direitos e prerrogativas decorrentes do 
CDCA e do Contrato de Cessão Fiduciária, desde que devidamente 
comprovados; (v) qualquer outro montante devido pela Devedora à 
Securitizadora relacionado ao CDCA ou ao Contrato de Cessão 



 

16 

Fiduciária; e (vi) inadimplemento no pagamento ou reembolso de 
qualquer outro montante devido e não pago pela Devedora, 
relacionado ao CDCA ou ao Contrato de Cessão Fiduciária, desde que 
respeitadas as regras lá previstas. 

Oferta esta oferta pública de distribuição dos CRA realizada nos termos da 
Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 600, a qual (i) é destinada 
aos Investidores; (ii) será intermediada pelo Coordenador Líder; e 
(iii) dependerá de prévio registro perante a CVM. 

Oferta de Resgate Antecipado 
do CDCA 

oferta de resgate antecipado total do CDCA, realizada pela 
Devedora, a qualquer tempo, com o consequente cancelamento do 
CDCA em caso de resgate, de acordo com os termos e condições 
previstos na Cláusula 7 e seguintes do CDCA. 

Oferta de Resgate Antecipado 
dos CRA 

oferta de resgate antecipado total dos CRA, realizada pela Emissora, 
de forma irrevogável e irretratável, a qualquer momento, sempre 
que a Devedora realize uma Oferta de Resgate Antecipado do CDCA, 
nos termos da Cláusula 7.5 do Termo de Securitização. 

Ônus e o verbo correlato 
Onerar 

(i) qualquer garantia (real ou fidejussória), cessão ou alienação 
fiduciária, penhora, arrolamento, arresto, sequestro, penhor, 
hipoteca, usufruto, arrendamento, vinculação de bens, direitos e 
opções, assunção de compromisso, concessão de privilégio, 
preferência ou prioridade, ou (ii) qualquer outro ônus, real ou não, 
gravame, ou (iii) qualquer um dos atos, contratos ou instrumentos 
acima, com o mesmo efeito ou efeitos semelhantes, se e quando 
realizados no âmbito de jurisdições internacionais e/ou com relação 
a ativos localizados no exterior. 

Opção de Lote Adicional a opção da Emissora, após consulta e concordância prévia do 
Coordenador Líder e da Devedora, de aumentar, total ou 
parcialmente, a quantidade dos CRA originalmente ofertada em até 
20% (vinte por cento), nos termos e conforme os limites 
estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.  

Participantes Especiais as instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de 
distribuição de valores mobiliários para participar da Oferta na 
qualidade de participante especial, que poderão ser contratadas no 
âmbito da Oferta pelo Coordenador Líder, sendo que, neste caso, 
serão celebrados os termos e adesão, nos termos do Contrato de 
Distribuição. 

Passivo Circulante com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Devedora, 
a soma da rubrica “Passivo Circulante” da Devedora. 

Patrimônio Separado o patrimônio constituído após a instituição do Regime Fiduciário pela 
Emissora, composto pelos (i) Direitos Creditórios do CDCA; (ii) 
Direitos Creditórios do Lastro do CDCA; (iii) as Garantias; e (iv) os 
valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora, na 
Conta Fundo de Despesas, e na Conta Vinculada. O Patrimônio 
Separado não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e 
se destina exclusivamente à liquidação dos CRA, bem como ao 
pagamento dos custos de administração e obrigações fiscais 
incluindo, mas não se limitando, às Despesas. 
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Pedidos de Reserva cada formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, referente à 
intenção de subscrição dos CRA no âmbito da Oferta, firmado por 
Investidores durante o Período de Reserva. 

Período de Capitalização o intervalo de tempo que se inicia (i) na Data da Primeira 
Integralização (inclusive) e termina na primeira Data de Pagamento 
de Remuneração (exclusive), no caso do primeiro Período de 
Capitalização, ou (ii) na Data de Pagamento de Remuneração 
imediatamente anterior (inclusive) e termina na Data de Pagamento 
de Remuneração imediatamente subsequente (exclusive), no caso 
dos demais Períodos de Capitalização. Cada Período de 
Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a 
Data de Vencimento. 

Período de Reserva o período compreendido entre os dias 13 de abril de 2021, inclusive, 
e 22 de abril de 2021, inclusive, no qual os Investidores interessados 
em adquirir CRA enviarão a uma única Instituição Participante da 
Oferta os respectivos Pedidos de Reserva. O Período de Reserva, dá-
se início, partir da: (i) obtenção de registro perante a CVM; (ii) 
divulgação do Anúncio de Início; e (iii) disponibilização do prospecto 
aos Investidores, no formato definitivo, devidamente aprovado pela 
CVM.  

Pessoa qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica (de direito público ou 
privado), ente personificado ou não, condomínio, trust, veículo de 
investimento, comunhão de recursos ou qualquer organização que 
represente interesse comum ou grupo de interesses comuns, inclusive 
previdência privada patrocinada por qualquer pessoa jurídica. 

Pessoas Vinculadas os Investidores, conforme indicado por cada um dos Investidores nos 
respectivos Boletins de Subscrição, que sejam: (i) Controladores ou 
administradores da Emissora, da Devedora, dos Garantidores, ou de 
outras pessoas vinculadas à Emissão e à Oferta, bem como seus 
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 2º grau; (ii) Controladores ou administradores de 
qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados, 
operadores e demais prepostos de qualquer das Instituições 
Participantes da Oferta diretamente envolvidos na estruturação da 
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços a qualquer das 
Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que 
mantenham, com qualquer das Instituições Participantes da Oferta, 
contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à 
atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da 
Oferta; (vi) sociedades Controladas, direta ou indiretamente, por 
qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades 
Controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas a 
qualquer das Instituições Participantes da Oferta desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e 
filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v); e (ix) 
clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a 
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por 
terceiros não vinculados.  
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Prazo de Adesão à Oferta de 
Resgate Antecipado dos CRA 

o prazo de 10 (dez) Dias Úteis da data de publicação da Comunicação 
de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, no qual os Titulares dos 
CRA deverão optar pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, 
conforme disposto na Cláusula 7.5.3 do Termo de Securitização. 

Prazo Máximo de Colocação o prazo máximo de colocação dos CRA será de 6 (seis) meses 
contados a partir da divulgação do Anúncio de Início da Oferta, nos 
termos da regulamentação aplicável, encerrando-se, de qualquer 
forma, até 15 de junho de 2021. 

Preço de Integralização o preço de subscrição e integralização dos CRA, correspondente ao: 
Valor Nominal Unitário dos CRA.  

Princípios do Equador conjunto de regras que estabelecem critérios mínimos de caráter 
socioambiental a serem observados, criados pelo International 
Finance Corporation – IFC. 

Prêmio de Resgate o eventual prêmio de resgate a ser oferecido, a exclusivo critério da 
Devedora, no âmbito do CDCA. 

Procedimento de 
Bookbuilding 

no âmbito da Oferta, o Coordenador Líder conduzirá procedimento 
de coleta de intenções de investimento nos termos dos parágrafos 
1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, por meio 
do qual o Coordenador Líder verificará a demanda do mercado pelos 
CRA, bem como definirá a Remuneração aplicável a cada uma das 
séries dos CRA. Desta forma, a demanda agregada dos Investidores 
será levada em consideração para a fixação da respectiva 
Remuneração dos CRA.  

O Procedimento de Bookbuilding será presidido por critérios 
objetivos e realizado pelo Coordenador Líder nos termos do artigo 
23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, 
levando em conta suas relações com clientes e outras considerações 
de natureza comercial ou estratégica, com o recebimento de Pedidos 
de Reservas realizados no Período de Reserva.  

Produto os materiais e insumos produzidos e comercializados pela Devedora, 
objeto do Contrato de Fornecimento, lastro do CDCA. 

Prospecto Preliminar ou 
Prospecto 

o presente “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 83ª 
Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 
S.A., Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio de emissão da Adufértil Fertilizantes Ltda.” 

Prospecto Definitivo o “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 83ª Emissão da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., 
Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio de 
emissão da Adufértil Fertilizantes Ltda.” 

Prospectos 
o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, quando 
considerados em conjunto. 
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Razão de Garantia da Cessão 
Fiduciária 

o percentual a ser verificado pela Emissora, com base nas 
informações a serem fornecidas pela Devedora e informado à 
Devedora, calculado conforme Contrato de Cessão Fiduciária. 

Regime Fiduciário o regime fiduciário sobre os (i) Direitos Creditórios do CDCA; (ii) 
Direitos Creditórios do Lastro do CDCA; (iii) as Garantias; e (iv) 
valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora, na 
Conta Fundo de Despesas, e na Conta Vinculada, a ser instituído pela 
Emissora na forma do artigo 9º da Lei 9.514 para constituição do 
Patrimônio Separado. O Regime Fiduciário segrega os (i) Direitos 
Creditórios do CDCA; (ii) Direitos Creditórios do Lastro do CDCA; (iii) 
as Garantias; e (iv) valores que venham a ser depositados na Conta 
Centralizadora, na Conta Fundo de Despesas, e na Conta Vinculada 
do patrimônio da Emissora até o integral cumprimento de todas as 
obrigações relativas aos CRA, incluindo, sem limitação, o pagamento 
integral do Valor Nominal Unitário Atualizado e o valor 
correspondente à Remuneração dos CRA. 

Remuneração dos CRA os juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal Unitário 
Atualizado dos CRA ou seu saldo, conforme aplicável, 
correspondentes ao maior valor entre: (i) o IPCA + 5,95% (cinco 
inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, nos termos da Cláusula 5 
abaixo; e (ii) o Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, denominação 
da antiga Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, com 
vencimento em 15 de agosto de 2024, baseada na cotação indicativa 
divulgada pela ANBIMA em sua página na internet 
(http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de um 
spread equivalente a 4,20% (quatro inteiros e vinte centésimos por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois dias úteis) 
conforme vier a ser definido no Procedimento de Bookbuilding a ser 
conduzido pelo Coordenador Líder. 

Resgate Antecipado o resgate antecipado da totalidade dos CRA, na ocorrência: (i) de 
vencimento antecipado do CDCA, nos termos da Cláusula 9 do CDCA; 
(ii) de adesão de Titulares de CRA à Oferta de Resgate Antecipado 
dos CRA; (iii) de liquidação do Patrimônio Separado dos CRA nos 
termos da Cláusula 13 do Termo de Securitização; (iv) caso não haja 
acordo sobre a Taxa Substitutiva nos termos da Cláusula 6.8 do 
Termo de Securitização; e/ou (v) caso o valor dos Direitos Creditórios 
do Lastro do CDCA, cujo valor e/ou prazo sejam equivalentes ao valor 
e/ou prazo do CDCA e dos CRA, seja igual a zero, de maneira 
unilateral pela Emissora, de acordo com os procedimentos da B3. 

Resolução CMN 4.373 a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de 
setembro de 2014, conforme alterada. 

Resultado Financeiro Líquido com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Devedora, 
a soma da rubrica “Resultado Financeiro Líquido” da Devedora. 

Série a série única no âmbito da 83ª (octogésima terceira) emissão de 
certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora. 

Taxa de Administração a taxa de administração do Patrimônio Separado (i) no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) na Data de Integralização, líquida de 
todos e quaisquer tributos e; (ii) parcelas anuais de R$ 15.000,00 
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(quinze mil reais), líquida de todos e quaisquer tributos, atualizada 
anualmente pelo IPCA, desde a Data de Emissão, calculada pro rata 
die, se necessário. 

Taxa Substitutiva a taxa que deverá ser utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer 
obrigações pecuniárias previstas no CDCA, em caso de extinção, 
indisponibilidade temporária ou ausência de apuração da Taxa DI 
Over. 

Termo ou Termo de 
Securitização 

o “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio de 
Série Única da 83ª Emissão de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A., Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios 
do Agronegócio de Emissão da Adufértil Fertilizantes Ltda.”, 
celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário em [•] de [•] de 
2021, conforme aditado de tempos em tempos. 

Termo de Adesão os " Termos de Adesão ao Contrato de Coordenação, Colocação e 
Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, 
sob Regime de Garantia Firme de Colocação, de Série Única da 83ª 
Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 
S.A., Lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio de Emissão da Adufértil Fertilizantes Ltda.", celebrados 
entre o Coordenador Líder e os Participantes Especiais. 

Tesouro IPCA + com Juros 
Semestrais 

significa a denominação da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B 
– NTN-B, com vencimento em 2025, baseada na cotação indicativa 
divulgada pela ANBIMA em sua página na internet 
(http://www.anbima.com.br). 

Titulares dos CRA os titulares dos CRA. 

Valor de Desembolso o valor a ser pago pela Emissora como contrapartida à emissão do 
CDCA pela Devedora. 

Valor do Fundo de Despesas o valor inicial de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a ser retido pela 
Emissora na Conta Fundo de Despesas na data de subscrição e 
integralização dos CRA. 

Valor Mínimo do Fundo de 
Despesas 

o valor mínimo do Fundo de Despesas, equivalente a R$100.000,00 
(cem mil reais). 

Valor Nominal Atualizado do 
CDCA 

o Valor Nominal do CDCA ou seu saldo, conforme aplicável, 
atualizado monetariamente, calculado de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis, a partir da primeira Data de 
Integralização, pela variação do IPCA, aplicada mensalmente, sendo 
o produto da atualização incorporado automaticamente ao Valor 
Nominal do CDCA ou seu saldo, conforme o caso, nos termos 
previstos no CDCA. 

Valor Nominal do CDCA o valor nominal do CDCA, que corresponderá a, inicialmente, 
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), na data de 
emissão do CDCA. 

Valor Nominal Unitário dos 
CRA 

na Data de Emissão dos CRA, o valor correspondente a R$1.000,00 
(mil reais). 

http://www.anbima.com.br/
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Valor Nominal Unitário 
Atualizado dos CRA 

o Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu saldo, conforme aplicável, 
atualizado monetariamente, calculado de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis, a partir da primeira Data de 
Integralização, pela variação do IPCA, aplicada mensalmente, sendo 
o produto da atualização incorporado automaticamente ao Valor 
Nominal Unitário dos CRA ou seu saldo, conforme o caso, nos termos 
previstos no Termo de Securitização.  

Valor Total da Emissão o valor nominal da totalidade dos CRA a serem emitidos, que 
corresponde a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de 
Emissão, observado que o valor nominal da totalidade dos CRA 
inicialmente ofertados, equivalente a R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), poderá ser aumentado mediante exercício total ou 
parcial da Opção de Lote Adicional, isto é, em até 20.000 (vinte mil) 
CRA, equivalente a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
conforme previsto no presente Termo de Securitização.  

Caso seja exercido a Opção de Lote Adicional os Documentos da 
Operação deverão ser aditados a fim de informar com exatidão o 
Valor Total da Emissão e a Quantidade de CRA. 

Vencimento Antecipado a declaração de vencimento antecipado do CDCA, conforme 
hipóteses previstas na Cláusula 9.1 e seguintes do CDCA. 

Duration 2,33 (dois inteiros e trinta e três décimos) para o CRA. 

Todas as definições estabelecidas neste Prospecto Preliminar que designem o singular incluirão o plural e 
vice-versa e poderão ser empregadas indistintamente no gênero masculino ou feminino, conforme o caso. 
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2. DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR POR REFERÊNCIA 

As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a ela relativas, tais 
como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades, plantas e equipamentos, composição 
do capital social, administração, recursos humanos, processos judiciais, administrativos e arbitrais e as 
informações exigidas no Anexo III, item 2 e itens 4 a 7, e Anexo III-A, ambos da Instrução CVM 400, 
incluindo também a descrição dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a Emissora, assim 
entendidos os negócios realizados com os respectivos controladores, bem como empresas ligadas, 
Coligadas, sujeitas a controle comum ou que integrem o mesmo grupo econômico da Emissora, conforme 
disciplinado no artigo 1º, VI, do Anexo I do Código ANBIMA, podem ser encontradas no Formulário de 
Referência da Emissora, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, que se encontra disponível para 
consulta no seguinte website:  

• www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e 
Eventuais Enviadas à CVM” e então buscar por “Eco. Sec. Dtos, Credit. Agronegócios S/A” no campo 
disponível e acessar. Em seguida, em “Período de Entrega”, selecionar “Período”, e, em 
“Categoria”, selecionar "Formulário de Referência"). 

• https://www.ecoagro.agr.br/ (neste website, acessar “Quem Somos”, “Eco Securitizadora de 
Direitos Creditórios do Agronegócio”, em seguida na aba “Menu” clicar em “Formulário de 
Referência”) e depois selecionar o documento “Formulário de Referência” com data mais recente. 

Demonstrações Financeiras da Emissora 

As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações financeiras e as 
informações financeiras trimestrais - ITR, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normais internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidos pelo International Accounting Standarts Board (IASB), as normas e regulamentos emitidos pela 
CVM, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 podem ser encontradas 
no seguinte website: 

• www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e 
Eventuais Enviadas à CVM” e então buscar por “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A” no campo 
disponível e acessar. Em seguida, em “Período de Entrega”, selecionar “Período”, e, em 
“Categoria”, selecionar “ITR” ou “DFP”, conforme o caso). 

http://www.cvm.gov.br/
https://www.ecoagro.agr.br/
http://www.cvm.gov.br/
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto Preliminar inclui estimativas e projeções, inclusive na Seção “Fatores de Risco”, na página 
95 deste Prospecto Preliminar. 

As estimativas e declarações estão baseadas, em grande parte, nas expectativas atuais e nas estimativas 
sobre eventos futuros e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar os negócios, as 
condições financeiras, os resultados operacionais ou projeções aplicáveis. Embora as estimativas e 
declarações acerca do futuro estejam baseadas em premissas razoáveis, tais estimativas e declarações 
estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas com base em informações atualmente 
disponíveis. 

As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo, mas não se 
limitando a:  

(i) conjuntura econômica e mercado agrícola global e nacional; 

(ii) dificuldades técnicas nas suas atividades; 

(iii) alterações nos negócios da Emissora ou da Devedora; 

(iv) alterações nos preços do mercado agrícola, nos custos estimados do orçamento e demanda da 
Emissora e da Devedora e nas preferências e situação financeira de seus clientes; 

(v) acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior;  

(vi) intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou ambiente 
regulatório no Brasil; 

(vii) alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, a inflação, taxas de 
juros, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor; 

(viii) capacidade de pagamento dos financiamentos contraídos pela Devedora e cumprimento de suas 
obrigações financeiras; 

(ix) capacidade da Devedora ou dos Garantidores de contratar novos financiamentos e executar suas 
estratégias de expansão;  

(x) outros fatores mencionados na seção “Fatores de Risco” nas páginas 95 a 111 deste Prospecto e 
nos itens “4.1. Fatores de Risco” e “4.2. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência da 
Emissora, incorporado por referência a este Prospecto; e 

(xi) as palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” 
e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas referem-se apenas à 
data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar que serão atualizadas ou revisadas 
em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros 
fatores. Essas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de 
um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser 
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e nas declarações futuras, 
constantes neste Prospecto Preliminar. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as 
estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto Preliminar podem não vir 
a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e desempenho da Emissora e da Devedora podem diferir 
substancialmente daqueles previstos em suas estimativas em razão, inclusive, dos fatores 
mencionados acima. 

Por conta dessas incertezas, o Investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para 
tomar uma decisão de investimento nos CRA. 
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4. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

Nos termos do item 1.1 do Anexo III da Instrução CVM 400, segue abaixo breve descrição da 

Oferta. O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e os CRA.  

RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES, ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, A 

LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, INCLUSIVE SEUS ANEXOS E DO TERMO 

DE SECURITIZAÇÃO E, EM ESPECIAL, A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 95 A 111 DO 

PRESENTE PROSPECTO E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA.  

Para uma descrição mais detalhada da operação que dá origem aos Direitos Creditórios do 
CDCA, vide a seção “Informações Relativas à Oferta”, na página 41 deste Prospecto Preliminar. 

Securitizadora ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 
AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações com registro de 
companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 
1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419-001, Pinheiros, inscrita 
no CNPJ sob o nº10.753.164/0001-43. 

Coordenador Líder UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.819.125/0001-73. 

Participantes Especiais Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de 
distribuição de valores mobiliários para participar da Oferta na 
qualidade de participante especial, que poderão ser contratadas 
no âmbito da Oferta pelo Coordenador Líder, sendo que, neste 
caso, serão celebrados os Termos de Adesão, nos termos do 
Contrato de Distribuição. 

Agente Fiduciário PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 
4.200, Bloco 08, Ala B. Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Barra 
da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38.  

O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio do telefone (21) 3385-
4565 e correio eletrônico: assembleias@pentagonotrustee.com.br.  

Nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 583, as 
informações de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º da Instrução 
CVM 583 podem ser encontradas no Anexo XII do Termo de 
Securitização. 

Escriturador VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 
05425-020, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88. 

mailto:assembleias@pentagonotrustee.com.br
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Custodiante VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., conforme acima qualificada. 

Banco Liquidante BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na cidade 
de Osasco, estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, 
Vila Yara, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12. 

Originadora dos Direitos 
Creditórios do CDCA 

ADUFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ sob o nº 44.777.951/0001-47, com sede na cidade de 
Jundiaí, estado de São Paulo, na Avenida Beta, nº 461 - CEP 
013213-070. 

Número da Série e da Emissão 
dos CRA objeto da Oferta 

Série única da 83ª Emissão de CRA da Emissora. 

Código ISIN dos CRA  BRECOACRA6Q1 

Local e Data de Emissão dos CRA 
objeto da Oferta 

Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, sendo a Data de 
Emissão dos CRA, 15 de maio de 2021. 

Oferta A presente oferta pública de distribuição dos CRA realizada nos 
termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 600, a qual (i) é 
destinada aos Investidores; (ii) será intermediada pelo 
Coordenador Líder; e (iii) dependerá de prévio registro perante a 
CVM. 

Data da Primeira Integralização A data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização dos 
CRA por Investidores, em moeda corrente nacional, de acordo 
com os procedimentos da B3. 

Valor Total da Oferta O valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de 
Emissão, observado que o valor nominal da totalidade dos CRA 
inicialmente ofertados, equivalente a R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), poderá ser aumentado mediante exercício total 
ou parcial da Opção de Lote Adicional. 

Quantidade de CRA  Serão emitidos 100.000 (cem mil) CRA, observado que a 
quantidade de CRA inicialmente ofertada poderá ser aumentada 
em até 20% (vinte por cento) com o exercício, total ou parcial, da 
Opção de Lote Adicional. 

Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. 

Opção de Lote Adicional A Emissora, após consulta e concordância prévia do Coordenador 
Líder e da Devedora, poderá optar em aumentar, total ou 
parcialmente, a quantidade dos CRA originalmente ofertada em 
até 20% (vinte por cento), equivalentes a 20.000 (vinte mil) CRA, 
nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, 
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

CRA Os CRA, que compõem a série única da 83ª Emissão de CRA da 
Emissora, serão objeto de distribuição pública, sob regime de 
garantia firme, com intermediação do Coordenador Líder da 
Oferta, observado que a colocação dos CRA oriundos do eventual 
exercício total ou parcial de Opção de Lote Adicional será 
conduzida sob o regime de melhores esforços, nos termos do 
Contrato de Distribuição. 
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Prazo de Vigência 1.463 (mil quatrocentos e sessenta e três) dias corridos, a contar 
da Data de Emissão, para os CRA, com vencimento em 15 de maio 
de 2025, ressalvadas as hipóteses de Patrimônio Separado e/ou 
Resgate Antecipado previstas no Termo de Securitização. 

Aprovações Societárias A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas: (i) em deliberação 
tomada na Reunião do Conselho de Administração da Emissora, 
realizada em 13 de março de 2019, cuja ata foi arquivada na 
JUCESP sob o nº 216.799/19-3, publicada no jornal "O Estado de 
São Paulo" em 09 de maio de 2019 e no jornal "Diário Oficial do 
Estado de São Paulo" em 09 de maio de 2019, na qual se delegou, 
independentemente de valor, a aprovação dos termos e 
condições das emissões de certificados de recebíveis do 
agronegócio para a Diretoria da Emissora; e (ii) em deliberação 
específica, tomada na Reunião da Diretoria da Emissora, realizada 
em 20 de janeiro de 2021, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o 
nº 138.806/21-4, na qual se delegou a aprovação da Emissão e as 
características da presente Oferta. 

A emissão do CDCA e a assinatura dos demais documentos 
relacionados à Emissão foram aprovados em reunião de sócios da 
Adufértil realizada em 01 de abril de 2021, cuja ata encontra-se 
em processo de arquivamento na JUCESP. 

Direitos Creditórios do CDCA 
Vinculados aos CRA 

Todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, 
devidos pela Devedora por força do CDCA, caracterizado como 
direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1º, do 
artigo 23, da Lei 11.076, que compõem o lastro dos CRA, aos quais 
estão vinculados em caráter irrevogável e irretratável, por força dos 
regimes fiduciários constituídos nos termos do Termo de 
Securitização, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais 
como fluxo de pagamento, encargos moratórios, multas, 
penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias 
e demais encargos contratuais e legais previstos no CDCA. 

Data de Emissão do CDCA 12 de maio de 2021. 

Valor Total dos Direitos 
Creditórios do CDCA 

R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), 
correspondente ao valor nominal do CDCA. 

Vencimento dos Direitos 
Creditórios do CDCA 

14 de maio de 2025, ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado do CDCA e/ou decretação de vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes do CDCA, conforme previstas no 
CDCA. 

Garantias vinculadas aos CRA  Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais 
sobre os CRA, que gozarão das garantias constituídas em favor do 
CDCA, quais sejam: (i) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
constituída pela Adufértil, nos termos do Contrato de Cessão 
Fiduciária; e (ii) o Aval prestado pelos Garantidores, no limite de 
até 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão por Avalista, 
ambos constituídos no âmbito do CDCA. Adicionalmente, os CRA 
não contarão com garantia flutuante da Emissora, ou seja, não 
existe qualquer tipo de regresso contra o patrimônio da Emissora. 

Forma dos CRA Os CRA foram emitidos sob a forma nominativa e escritural, sem 
emissão de cautelas e certificados. 
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Data de Vencimento dos CRA A data de vencimento dos CRA será 15 de maio de 2025, 
ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado, 
Vencimento Antecipado ou Resgate Antecipado, previstas no 
Termo de Securitização. 

Atualização Monetária O Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu saldo, conforme o caso, 
será atualizado monetariamente, a partir da primeira Data de 
Integralização dos CRA, pela variação do IPCA, sendo o produto da 
atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário ou seu saldo, 
conforme o caso, automaticamente.  

Remuneração ou Remuneração 
dos CRA 

Os CRA farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor 
Nominal Unitário Atualizado dos CRA ou seu saldo, conforme o 
caso, sendo equivalentes ao maior valor entre: correspondente ao 
maior valor entre: (i) o IPCA + 5,95% (cinco inteiros e noventa e 
cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) o Tesouro IPCA + com Juros 
Semestrais, denominação da antiga Nota do Tesouro Nacional 
Série B – NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2024, 
baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua 
página na internet (http://www.anbima.com.br), acrescida 
exponencialmente de um spread equivalente a 4,20% (quatro 
inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos 
e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme vier a ser definido no 
Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido pelo Coordenador 
Líder.  

Pagamento da Remuneração dos 
CRA 

A Remuneração dos CRA deverá ser paga sem carência, em 8 (oito) 
parcelas, nos meses de novembro e maio de cada ano, nas datas 
previstas no Anexo II do Termo de Securitização, sendo o primeiro 
pagamento em 16 de novembro de 2021 e o último na Data de 
Vencimento dos CRA, ressalvadas as hipóteses de liquidação do 
Patrimônio Separado e/ou Resgate Antecipado previstas no 
Termo de Securitização. 

Amortização Programada O Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA ou seu saldo, 
conforme o caso, será amortizado em 7 (sete) parcelas, nos meses 
de maio e novembro de cada ano (excetuado o ano de emissão 
dos CRA) até a Data de Vencimento, conforme tabelas no Anexo II 
do Termo de Securitização, sendo a primeira em 16 de maio de 
2022 e até a Data de Vencimento, e será calculado de acordo com 
a fórmula prevista na Cláusula 7.1 do Termo de Securitização, 
ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado 
e/ou Resgate Antecipado previstas no Termo de Securitização. 

Prioridade e Subordinação Não haverá qualquer tipo de preferência, prioridade ou 
subordinação entre os CRA. 

Ordem de Alocação de 
Pagamentos 

Caso, em qualquer data, o valor recebido pela Emissora a título de 
pagamento dos Direitos Creditórios do CDCA não seja suficiente 
para quitação integral dos valores devidos aos Titulares dos CRA, 
tais montantes serão alocados observada a seguinte ordem de 
preferência: (i) despesas do Patrimônio Separado, (ii) Encargos 
Moratórios, (iii) Remuneração dos CRA, pro rata; (iv) amortização 
programada do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA ou de 
seu saldo, conforme o caso, ou valor correspondente em caso de 
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Resgate Antecipado; e (v) recomposição do Fundo de Despesas, 
se aplicável. 

Resgate Antecipado  A Emissora ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, deverá 
resgatar antecipadamente os CRA na ocorrência: (i) de 
vencimento antecipado do CDCA, nos termos da Cláusula 9 do 
CDCA; (ii) de adesão de Titulares de CRA à Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA; (iii) de liquidação do Patrimônio Separado 
dos CRA nos termos da Cláusula 13 do Termo de Securitização; (iv) 
caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva nos termos da 
Cláusula 6.8 do Termo de Securitização; e/ou (v) caso o valor dos 
Direitos Creditórios do Lastro do CDCA, cujo valor e/ou prazo 
sejam equivalentes ao valor e/ou prazo do CDCA e dos CRA, seja 
igual a zero, de maneira unilateral pela Emissora, de acordo com 
os procedimentos da B3. 

Vencimento Antecipado do CDCA O CDCA e todas as obrigações constantes do CDCA serão 
consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se 
imediatamente exigível da Devedora e/ou dos Garantidores, 
conforme aplicável, na ocorrência das hipóteses descritas nas 
Cláusulas 9.1.1 e 9.1.2 do CDCA, observados os eventuais prazos 
de cura, quando aplicáveis, e procedimentos previstos nas 
Cláusulas 9.3 e 9.5 do CDCA.  

Eventos de Liquidação do 
Patrimônio Separado 

A ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio 
Separado poderá ensejar a assunção imediata e transitória da 
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário e a 
sua consequente liquidação em favor dos Titulares de CRA, 
conforme previstos no Termo de Securitização. 

Preço de Integralização e Forma 
de Integralização 

Os CRA serão subscritos no mercado primário e integralizados à 
vista, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal 
Unitário. 

O Preço de Integralização será pago à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição dos CRA, nos termos do respectivo 
Boletim de Subscrição, e de acordo com os procedimentos da B3. 

Registro para Distribuição e 
Negociação 

Os CRA serão depositados: (i) para distribuição no mercado 
primário por meio do MDA, operacionalizado e administrado pela 
B3, sendo a liquidação financeira realizada perante a B3; e (ii) para 
negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, 
administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação 
financeira dos eventos de pagamento dos CRA realizada por meio 
da B3 e a custódia eletrônica realizada na B3. 

Forma e Procedimento de 
Colocação dos CRA 

Os CRA são objeto de distribuição pública, nos termos da 
Instrução CVM 400, a qual (i) é destinada aos Investidores, sendo 
admitida, inclusive, a participação de Pessoas Vinculadas; (ii) é 
intermediada pelo Coordenador Líder; e (iii) dependerá de prévio 
registro perante a CVM. 

A Oferta tem início a partir da: (i) obtenção de registro perante a 
CVM; (ii) divulgação do Anúncio de Início; e (iii) disponibilização 
do prospecto aos Investidores, no formato definitivo, 
devidamente aprovado pela CVM. 

O Coordenador Líder, com anuência da Emissora, organizará a 
colocação dos CRA por critérios objetivos perante os Investidores 
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interessados, podendo levar em conta suas relações com clientes 
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica. 

Não será: (i) constituído fundo de sustentação de liquidez; (ii) 
firmado contrato de garantia de liquidez para os CRA; ou (iii) 
firmado contrato de estabilização de preços dos CRA no âmbito da 
Oferta. 

No âmbito da Oferta, não serão utilizados instrumentos 
derivativos que possam alterar os fluxos de pagamento previstos 
para os Titulares de CRA neste Prospecto e no Termo de 
Securitização. 

Pedidos de Reserva No âmbito da Oferta, os Investidores poderão participar da Oferta 
por meio da apresentação de Pedido de Reserva ou intenções de 
investimentos, sem quantidade mínima, ao Coordenador Líder ou 
a um dos Participantes Especiais. 

Os investidores interessados em adquirir os CRA no âmbito da 
Oferta deverão declarar, no momento da assinatura dos Pedidos 
de Reserva: a Remuneração que aceita auferir, para 
determinada(s) quantidade(s) de CRA que deseja subscrever, em 
observância ao disposto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução 
CVM 400, observado: (i) que a quantidade de CRA que deseja 
subscrever não poderá ser inferior a 10 (dez) CRA; e (ii) o 
percentual máximo estabelecido para os CRA. Caso o percentual 
apurado no Procedimento de Bookbuilding para a Remuneração 
dos CRA seja inferior ao percentual mínimo apontado no Pedido 
de Reserva como condicionante de participação na Oferta, nos 
termos acima previstos, o respectivo Pedido de Reserva será 
cancelado. 

Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto 
nas hipóteses de identificação de divergência relevante entre as 
informações constantes do Prospecto Definitivo e do Prospecto 
Preliminar que alterem substancialmente o risco assumido pelo 
Investidor, ou a sua decisão de investimento, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400. 

Boletim de Subscrição A aquisição dos CRA será formalizada mediante a assinatura do 
boletim de subscrição pelo Investidor, que estará sujeito aos 
termos e condições da Oferta e aqueles previstos no respectivo 
boletim de subscrição. 

O boletim de subscrição será assinado somente após o registro 
definitivo da Oferta pela CVM. 

Período de Reserva  O período compreendido entre os dias 13 de abril de 2021, 
inclusive, e 22 de abril de 2021, inclusive, no qual os Investidores 
interessados celebrarão Pedidos de Reserva para a subscrição dos 
CRA.  

Pessoa Vinculada Será aceita a participação de Investidores da Oferta que sejam 
Pessoas Vinculadas, sem limite máximo de tal participação em 
relação ao volume da Oferta.  

Excesso de Demanda perante 
Pessoas Vinculadas: 

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um 
terço) dos CRA, não será permitida a colocação de CRA perante 
Investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de 
Reserva e/ou as intenções de investimento apresentados por 
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Investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente 
cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.  

Nesta hipótese, se o Investidor que seja Pessoa Vinculada já tiver 
efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço 
de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos 
e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias 
Úteis contados da data da respectiva revogação, por meio de 
depósito na conta do Investidor junto à Instituição Participante da 
Oferta utilizada para subscrição e integralização dos CRA.  

Procedimento de Bookbuilding No âmbito da Oferta, o Coordenador Líder conduzirá 
procedimento de coleta de intenções de investimento nos termos 
dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução 
CVM 400, por meio do qual o Coordenador Líder verificará a 
demanda do mercado pelos CRA, bem como definirá a 
Remuneração. Desta forma, a demanda agregada dos 
Investidores será levada em consideração para a fixação da 
respectiva Remuneração dos CRA. 

O Procedimento de Bookbuilding será presidido por critérios 
objetivos e realizado pelo Coordenador Líder nos termos do artigo 
23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, 
levando em conta suas relações com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica, com o 
recebimento de Pedidos de Reservas realizados no Período de 
Reserva. 

Regime de Garantia Firme e 
Melhores Esforços 

Os CRA serão objeto de distribuição pública, com intermediação 
do Coordenador Líder, nos termos da Instrução CVM 400, sob 
regime de garantia firme de colocação para o montante total de 
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), desde que cumpridas 
todas as Condições Precedentes previstas no Contrato de 
Distribuição. 

Os CRA oriundos da Opção de Lote Adicional, se emitidos, serão 
distribuídos sob regime de melhores esforços de colocação. 

O prazo limite para o exercício da Garantia Firme pelo 
Coordenador Líder será até o Prazo de Validade da Garantia Firme. 

Alocação da Oferta Até a data de realização do Procedimento de Bookbuilding, o 
Coordenador Líder realizará procedimento de consolidação de 
todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento 
recebidos até tal data. Caso na data do Procedimento de 
Bookbuilding seja verificado que os Pedidos de Reserva e as 
intenções de investimento admitidos foram em valor superior ao 
Valor Total da Emissão, serão atendidos os pedidos de reserva e as 
intenções de investimento que indicarem a menor taxa, 
adicionando-se os pedidos de reserva e as intenções de 
investimento que indicarem taxas superiores até atingir a taxa 
definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os 
pedidos de reserva e todas as intenções de investimento admitidos 
que indicarem a taxa definida no Procedimento de Bookbuilding 
serão rateados entre os Investidores, proporcionalmente ao 
montante de CRA indicado nos respectivos Pedidos de Reserva ou 
nas respectivas intenções de investimento, sendo desconsideradas 
quaisquer frações de CRA. 
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Lotes Máximos ou Mínimos Não haverá fixação de lotes máximos e/ou mínimos. 

Público Alvo da Oferta Os CRA serão distribuídos publicamente aos Investidores, 
conforme definido no sumário deste Prospecto, sendo admitida, 
ainda, a participação de Pessoas Vinculadas. 

Inadequação do Investimento O INVESTIMENTO EM CRA NÃO É ADEQUADO AOS 
INVESTIDORES QUE: (I) NÃO SEJAM CONSIDERADOS 
QUALIFICADOS, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO 
APLICÁVEL; (II) NECESSITEM DE LIQUIDEZ COM RELAÇÃO AOS 
TÍTULOS ADQUIRIDOS, UMA VEZ QUE A NEGOCIAÇÃO DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO NO MERCADO 
SECUNDÁRIO BRASILEIRO É RESTRITA; E/OU (III) NÃO ESTEJAM 
DISPOSTOS A CORRER RISCO DE CRÉDITO RELACIONADO AO 
SETOR AGRÍCOLA. 

Emissão de carta conforto Não será emitida carta conforto no âmbito da Oferta.  

Prazo Máximo de Colocação O Prazo Máximo de Colocação dos CRA é de até 6 (seis) meses, 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início da Oferta, 
nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, encerrando-se, de 
qualquer forma, até [15] de [junho] de 2021. 

Assembleia Geral  Nos termos do artigo 9º, inciso XIV da Instrução CVM 600, os 
Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em 
Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de 
interesse da comunhão dos Titulares de CRA, observado o 
disposto na Cláusula 12 do Termo de Securitização. 

Destinação dos Recursos Destinação dos Recursos pela Emissora: Os recursos obtidos com a 
subscrição e integralização dos CRA, inclusive os recursos 
adicionais provenientes do exercício da Opção de Lote Adicional 
serão utilizados exclusivamente pela Emissora para: (i) pagamento 
do Valor de Desembolso do CDCA, conforme estabelecido no 
CDCA; (ii) pagamento das Despesas relacionadas à Oferta; e (iii) 
para formação do Fundo de Despesas, disciplinado nas Cláusulas 
9.7 e seguintes do Termo de Securitização. O pagamento do Valor 
de Desembolso somente será realizado mediante a integralização 
dos CRA, conforme estabelecido no Termo de Securitização e no 
CDCA. 

Os recursos obtidos pela Devedora em razão do desembolso do 
CDCA serão por ela utilizados integralmente na gestão ordinária 
de seus negócios vinculados ao agronegócio, assim entendidas as 
operações, investimentos e necessidades de financiamento 
relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento 
ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de 
máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, 
em especial com relação ao comércio e industrialização de 
materiais e insumos, nos termos do objeto social da Devedora e 
do inciso II, do artigo 3º, da Instrução CVM 600, substancialmente 
nos termos do cronograma estimativo indicado na tabela 
constante no Anexo IV ao CDCA e no Anexo III do Termo de 
Securitização. Os direitos creditórios oriundos do CDCA são 
representativos de direitos creditórios do agronegócio, uma vez 
que atendem aos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 
23 da Lei 11.076 e do artigo 3º da Instrução CVM 600, uma vez 
que os materiais e insumos objeto de comercialização pela 
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Devedora são considerados insumos agropecuários, visto que 
estão diretamente relacionados com a produção agrícola, sendo 
que seus destinatários são produtores rurais. 

Caso o Valor Total da Emissão seja aumentado pelo exercício, 
total ou parcial, da Opção de Lote Adicional, o valor adicional 
recebido pela Devedora também será utilizado exclusivamente 
para o desenvolvimento de suas atividades do agronegócio, 
conforme descritas acima.  

Manifestação dos Auditores 
Independentes da Devedora 

Os números e informações presentes neste Prospecto referentes 
à Devedora serão objeto de revisão por parte dos Auditores 
Independentes da Devedora, e, portanto, foram e serão obtidas 
manifestações dos referidos auditores independentes acerca da 
consistência das informações financeiras da Devedora constantes 
nos Prospectos, relativamente às demonstrações financeiras da 
Devedora anexas a este Prospecto. 

Inexistência de Manifestação dos 
Auditores Independentes da 
Emissora 

Os números e informações presentes neste Prospecto referentes 
à Emissora não serão objeto de revisão por parte dos Auditores 
Independentes da Emissora, e, portanto, não foram e não serão 
obtidas manifestações dos referidos auditores independentes 
acerca da consistência das informações financeiras da Emissora 
constantes nos Prospectos, relativamente às demonstrações 
financeiras da Emissora publicadas e incorporadas por referência 
neste Prospecto, conforme recomendação constante do Código 
ANBIMA.  

Revolvência Não haverá. 

Fatores de Risco Os fatores de risco descritos na seção "Fatores de Risco" nas 
páginas 95 a 111 do Prospecto. 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Oferta, os Direitos Creditórios do 
Lastro do CDCA e os CRA poderão ser obtidos junto ao Coordenador Líder da Oferta, à Emissora, à CVM 
e/ou à B3. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DA DEVEDORA, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DO ESCRITURADOR, 
DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS ASSESSORES JURÍDICOS, DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES E DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO, DO BANCO LIQUIDANTE 

Emissora 

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A. 

Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, cj. 
32, Pinheiros 

CEP 05419-001, São Paulo – SP 

At.: Cristian de Almeida Fumagalli 

Telefones: (11) 3811-4959 

Site: https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-
securitizadora (neste website, acessar “Emissões 
de CRA”, filtrar o campo "empresa" por 
"Adufértil", acessar “N. Emissão: 83 – 1”, clicar em 
“Prospecto” e em seguida, selecionar “Prospecto 
Preliminar CRA Série Única da 83ª Emissão”) 

E-mail: controleoperacional@ecoagro.agr.br  

Coordenador Líder 

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar 

CEP 04538-132, São Paulo – SP 

At.: Thiago Bandeira 

Telefone: (11) 2767-6175 

Site: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-
investment-bank.html (neste website, clicar em 
"Informações", depois clicar em "Ofertas 
Públicas", em seguida clicar em "CRA Adufértil 
e, então, clicar em "Prospecto Preliminar")  

E-mail: thiago.bandeira@ubs.com  

Devedora 

Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Avenida Beta, 461 

CEP 13213-070, Jundiaí - SP 

At.: Cristiano Kato 

Telefone: (11) 3369-5000 

Site: http://www.Adufértil.com.br/home  

E-mail: cristiano.kato@adufertil.com.br  

Agente Fiduciário 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários 

Avenida das Américas, 4.200, Bloco 8, Ala B, 
Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca 

CEP 22.640-102, Rio de Janeiro – RJ 

At: Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro / 
Karoline Vangelotti 

Telefone: (21) 3385-4565 

E-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br  

Auditores Independentes da Emissora 

Para os exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2020, 2019 e 2018 

KPMG Auditores Independentes 

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Torre 
A, 6º, 7º, 8º (Partes), 11º e 12º (partes) andares, 
Vila São Francisco 

CEP 04711-904, São Paulo – SP 

At.: Sr. Zenko Nakassato 

Telefone: (11) 3940-1500 

Site: http://www.kpmg.com 

E-mail: znakassato@kpmg.com.br  

Auditores Independentes da Devedora 

Para os exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2020, 2019 e 2018 

BDO RCS Auditores Independentes SS 

Rua Major Quedinho, nº 90 

CEP 01050-30, São Paulo – SP 

At.: Waldemar Namura Junior 

Telefone: (11) 3848-5880 

Site: http://www.bdo.com.br 

E-mail: Waldemar.namura@bdo.com.br  

Custodiante e Escriturador 

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. 

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar, Pinheiros  

CEP 05425-020, São Paulo – SP 

At.: Eugênia Souza / Marcio Teixeira 

Telefone: (11) 3030-7177  

Site: www.vortx.com.br  

E-mail: custodiante@vortx.com.br  

Banco Liquidante 

Banco Bradesco S.A. 

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara 

CEP 06.029-900, Osasco – SP 

At.: Cleber Ricardo Fujichima e Silvio Cesar 
Minquinelli 

Telefone: (11) 3684-8287 /8286 

Site: 
https://banco.bradesco/html/classic/index.shtm  

E-mail: cleber.fujichima@bradesco.com.br  

 e silvio.minquinelli@bradesco.com.br  

https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-securitizadora
https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-securitizadora
mailto:controleoperacional@ecoagro.agr.br
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html
mailto:thiago.bandeira@ubs.com
http://www.adufértil.com.br/home
mailto:cristiano.kato@adufertil.com.br
mailto:assembleias@pentagonotrustee.com.br
mailto:znakassato@kpmg.com.br
mailto:Waldemar.namura@bdo.com.br
http://www.vortx.com.br/
mailto:custodiante@vortx.com.br
mailto:cleber.fujichima@bradesco.com.br
mailto:silvio.minquinelli@bradesco.com.br
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Assessor Jurídico da Adufértil 

Tozzini Freire Advogados 

Rua Borges Lagoa, 1.328, Vila Mariana 

CEP 04038-004, São Paulo - SP 

At.: Alexei Bonamin | Felipe Paiva 

Telefone: (11) 5086-5256 

Site: https://tozzinifreire.com.br/  

E-mail: abonamin@tozzinifreire.com.br | 
ftulio@tozzinifreire.com.br  

Assessor Jurídico do Coordenador Líder 

Demarest Advogados 

Avenida Pedroso de Moraes, 1.201 

CEP 05419-001, São Paulo - SP 

At.: Thiago Giantomassi 

Telefone: (11) 3356-1656 

Fac-símile: (11) 3356-1700 

Site: http://www.demarest.com.br  

E-mail: tgiantomassi@demarest.com.br  

https://tozzinifreire.com.br/
mailto:abonamin@tozzinifreire.com.br
mailto:ftulio@tozzinifreire.com.br
http://www.demarest.com.br/
mailto:tgiantomassi@demarest.com.br
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6. EXEMPLARES DO PROSPECTO 

Recomenda-se aos potenciais Investidores que leiam o Prospecto Preliminar antes de tomar qualquer 
decisão de investir nos CRA. 

Os Investidores interessados em adquirir os CRA no âmbito da Oferta poderão obter exemplares deste 
Prospecto Preliminar nos endereços e nos websites da Emissora e do Coordenador Líder, indicados na 
Seção “Identificação da Emissora, da Devedora, do Agente Fiduciário, do Escriturador, do Custodiante, do 
Coordenador Líder, dos Assessores Jurídicos, dos Auditores Independentes e da Agência Classificadora de 
Risco”, na página 37 acima, bem como nos endereços e/ou websites indicados abaixo: 

• Comissão de Valores Mobiliários 
Centro de Consulta da CVM-RJ 
Rua 7 de Setembro, 111, 5° andar 
Rio de Janeiro – RJ 
Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares 
São Paulo - SP 
Site: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA 
(Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, no campo “Tipo de Certificado” selecionar “CRA”, no 
campo “Securitizadora” selecionar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”, e selecionar 
no campo “Categoria” o item “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, selecionar no 
campo “Tipo” o item “Prospecto de Distribuição Pública” e por fim acessar “Download” em 
“Prospecto Preliminar dos CRA da Série Única da 83ª Emissão” 

• B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, CEP 01010-010 
Centro, São Paulo – SP 
Site: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-fixa/cra/prospectos/ 
(neste website, identificar e clicar na linha com as seguintes correspondências “Títulos/Assunto” - 
“Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”; “Emissão” – “83ª”; “Emissor” - 
“Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”; e “Série” – “Única”) 

• Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. 
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419-001 
Pinheiros, São Paulo - SP 
Site: https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-securitizadora (neste website, acessar “Emissões de 
CRA”, filtrar o campo "empresa" por "Adufertil", acessar “N. Emissão: 83 – 1”, clicar em 
“Prospecto” e em seguida, selecionar “Prospecto Preliminar CRA Série Única da 83ª Emissão)  

• UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar, CEP 04538-132 
São Paulo - SP 
Site: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.htmlLink para acesso direto ao 
Prospecto Preliminar: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, 
clicar em "Informações", depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em "CRA Adufértil 
– Oferta Pública de Distribuição da Série Única da 83ª Emissão de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A." e, então, clicar em 
"Prospecto Preliminar") 
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7. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 

A Securitização no Agronegócio Brasileiro 

A securitização no agronegócio consiste basicamente na antecipação de recursos provenientes da 
comercialização de determinado direito creditório do agronegócio. Dada a intensa necessidade de 
recursos financeiros para viabilizar a produção e/ou a industrialização de determinado produto agrícola, 
o agronegócio é um setor demandante de crédito. 

Em razão da importância para a economia brasileira, comprovada pela sua ampla participação no PIB, o 
agronegócio historicamente esteve sempre associado a instrumentos públicos de financiamento. Esse 
financiamento se dava principalmente por meio do SNCR, o qual representava políticas públicas que 
insistiam no modelo de grande intervenção governamental, com pequena evolução e operacionalidade 
dos títulos de financiamento rural instituídos pelo Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, tais 
como: (i) a cédula rural pignoratícia; (ii) a cédula rural hipotecária; (iii) a cédula rural pignoratícia e 
hipotecária; e (iv) a nota de crédito rural. 

Porém, em virtude da pouca abrangência desse sistema de crédito rural, se fez necessária a reformulação 
desta política agrícola, por meio da regulamentação do financiamento do agronegócio pelo setor privado. 
Assim, em 22 de agosto de 1994, dando início a esta reformulação da política agrícola, com a publicação 
da Lei 8.929, foi criada a CPR, que pode ser considerada como o instrumento básico de toda a cadeia 
produtiva e estrutural do financiamento privado agropecuário. A CPR é um título representativo de 
promessa de entrega de produtos rurais, emitido por produtores rurais, incluindo suas associações e 
cooperativas. Em 2001, com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 10.200, foi permitida a liquidação 
financeira desse ativo, por meio da denominada CPR-F. 

A criação da CPR e da CPR-F possibilitou a construção e concessão do crédito via mercado financeiro e de 
capitais, voltado para o desenvolvimento de uma agricultura moderna e competitiva, que estimula 
investimentos privados no setor, especialmente de investidores estrangeiros, trading companies e bancos 
privados.  

Ainda neste contexto, e em cumprimento às diretrizes expostas no Plano Agrícola e Pecuário 2004/2005, 
que anunciava a intenção de criar títulos específicos para incentivos e apoio ao agronegócio, foi publicada 
a Lei 11.076, pela qual foram criados novos títulos para financiamento privado do agronegócio brasileiro, 
tais como: o CDA (Certificado de Depósito Agropecuário), o WA (Warrant Agropecuário), o Certificado de 
Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) e o Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio - CRA. 

Com a criação desses novos títulos do agronegócio, agregados com a CPR e a CPR-F, o agronegócio tornou-
se um dos setores com maior e melhor regulamentação no que se refere aos seus instrumentos de crédito. 

O CDA é um título de crédito representativo da promessa de entrega de um produto agropecuário 
depositado em armazéns certificados pelo Governo Federal ou que atendam a requisitos mínimos 
definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o WA é um título de crédito 
representativo de promessa de pagamento em dinheiro que confere direito de penhor sobre o CDA 
correspondente, assim como sobre o produto nele descrito. Tais títulos são emitidos mediante solicitação 
do depositante, sempre em conjunto, ganhando circularidade e autonomia, sendo que ambos podem ser 
comercializados e utilizados como garantias em operações de financiamento pelos produtores, e 
constituem títulos executivos extrajudiciais. 

O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, por sua vez, é um título de crédito 
nominativo de livre negociação representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título 
executivo extrajudicial. Sua emissão é exclusiva das cooperativas e de produtores rurais e outras pessoas 
jurídicas que exerçam a atividade de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e 
insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. 
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O Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA é o título de crédito nominativo, de livre negociação, 
de emissão exclusiva das companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio, 
representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. 

Regime Fiduciário 

Com a finalidade de lastrear a emissão de CRA, as companhias securitizadoras podem instituir o regime 
fiduciário sobre créditos do agronegócio. 

O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto 
do termo de securitização de créditos do agronegócio e submeter-se-á, entre outras, às seguintes 
condições: (i) a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; (ii) a 
constituição de patrimônio separado, integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao regime 
fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva série 
de títulos; (iv) a nomeação do agente fiduciário, com a definição de seus deveres, responsabilidades e 
remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou substituição e as demais 
condições de sua atuação. 

O principal objetivo do regime fiduciário é determinar que os créditos que sejam alvo desse regime não 
se confundam com o da companhia securitizadora de modo que só respondam pelas obrigações inerentes 
aos títulos a ele afetados e de modo que a insolvência da companhia securitizadora não afete os 
patrimônios separados que tenham sido constituídos. 

Estrutura da Securitização 

Os certificados de recebíveis do agronegócio são de emissão exclusiva de companhias securitizadoras 
criados pela Lei 11.076 e consistem em títulos de crédito nominativos, de livre negociação, vinculados a 
direitos creditórios originários de negócios realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e 
terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, 
beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e 
implementos utilizados na atividade agropecuária. Os certificados de recebíveis do agronegócio são 
representativos de promessa de pagamento em dinheiro e constituem título executivo extrajudicial. 

No âmbito da Oferta, serão emitidos 100.000 (cem mil) CRA, com Valor Nominal Unitário de R$1.000,00 
(mil reais) na Data de Emissão, perfazendo o valor total da Oferta de R$100.000.000,00 (cem milhões de 
reais), observado que a quantidade de CRA inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20 % 
(vinte por cento) com o exercício total ou parcial, da Opção de Lote Adicional.  

Os CRA serão objeto de distribuição pública, com intermediação do Coordenador Líder, nos termos da 
Instrução CVM 400, sob regime de garantia firme de colocação para o montante de R$100.000.000,00 
(cem milhões de reais), correspondentes a 100.000 (cem mil) CRA. 

Os CRA oriundos da Opção de Lote Adicional, se emitidos, serão distribuídos sob regime de melhores 
esforços de colocação. 

O prazo limite para o exercício da Garantia Firme pelo Coordenador será até o final do Prazo de Validade 
da Garantia Firme, sendo que a Garantia Firme será exercida se, e somente se, as condições precedentes 
previstas no Contrato de Distribuição forem cumpridas e existir, após a divulgação do Anúncio de Início e 
durante o Período de Colocação, saldo remanescente de CRA não subscrito. 

Condições da Oferta 

A Oferta é irrevogável e não está sujeita a condições que não dependam da Emissora, da Adufértil, do 
Avalista ou de pessoas a elas vinculadas, nos termos do artigo 22 da Instrução CVM 400. 
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Direitos Creditórios 

Conforme descrito no Termo de Securitização, a Adufértil captará recursos por meio da emissão do CDCA, 
que conta com as características descritas na seção “Características Gerais dos Direitos Creditórios do 
CDCA” deste Prospecto Preliminar. 

Os CRA são lastreados no CDCA emitido pela Adufértil em favor da Emissora. 

Para mais informações sobre o CDCA, vide seção “Características Gerais dos Direitos Creditórios do CDCA” 
deste Prospecto Preliminar. 

Os Direitos Creditórios do CDCA, cujas características principais estão listadas na seção “Características 
Gerais dos Direitos Creditórios do CDCA” deste Prospecto, são lastro, de forma irrevogável e irretratável, 
nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23, e do artigo 32, ambos da Lei 11.076, dos CRA, segregado 
do restante do patrimônio da Emissora em conjunto com os Direitos Creditórios Lastro do CDCA, as 
Garantias e os valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora, na Conta Fundo de 
Despesas e na Conta Vinculada, mediante instituição de Regime Fiduciário, na forma prevista pela 
Cláusula 9 do Termo de Securitização e têm como lastro o Contrato de Fornecimento. 

O valor total dos Direitos Creditórios do CDCA totaliza, inicialmente, R$120.000.000,00 (cento e vinte 
milhões de reais). 

A Emissora obriga-se a manter os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA vinculados aos CRA agrupados 
em Patrimônio Separado, constituído especialmente para esta finalidade. 

Os Direitos Creditórios do CDCA serão representados pelos Documentos Comprobatórios, que evidenciam 
sua existência, validade e exequibilidade, nos termos da Cláusula 9.8 e seguintes do Termo de 
Securitização. 

Abaixo, o fluxograma da estrutura da securitização dos Direitos Creditórios do CDCA representados pelo 
CDCA, por meio da emissão dos CRA. 

 

ONDE:  

1. A Devedora emitirá o CDCA, com aval dos Garantidores, no limite de até 20% (vinte por cento) 
do Valor total da Emissão por Avalista, e garantia do Contrato de Cessão Fiduciária, em favor da 
Emissora; 

2. Após a emissão do CDCA à Securitizadora, mediante observância de todas as condições para o 
aperfeiçoamento da transferência, Emissora vincula o CDCA à Emissão, nos termos do §1º, artigo 
23, da Lei 11.076; 

3. Os CRA são distribuídos pelo Coordenador Líder aos Investidores, por meio da Oferta, nos termos 
da Instrução CVM 400, em regime de garantia firme de colocação; 



 

44 

4. Os Investidores integralizam os CRA em conta corrente do patrimônio constituído em favor dos 

Investidores, após instituição do regime fiduciário, administrado pela Emissora (Patrimônio 

Separado); 

5. A Emissora paga a Devedora a contrapartida à emissão do CDCA com os recursos captados na 

Oferta; 

6. A Devedora efetua os pagamentos de remuneração e amortização do CDCA diretamente na 

Conta Vinculada; 

7. A Emissora, com os recursos pagos pela Devedora, remunera e amortiza os CRA nas datas de 

pagamento pactuadas aos Investidores.  

Enquadramento Legal  

A Adufértil exerce atividades de fabricação de adubos e de fertilizantes, estando apta a emitir o CDCA 
vinculado a esta Oferta Pública, nos termos da lei. Em seu comprovante de inscrição e situação cadastral 
no CNPJ, consta como atividade da Adufértil, identificada na Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE, a “fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais”, representada pelo 
CNAE nº 20.13-4-02 (atividade principal). 

A sociedade tem como objeto social: “a indústria, o comércio, a importação e a exportação de fertilizantes 
(adubos e fertilizantes químicos)”, de acordo com a Cláusula Segunda do seu contrato social.  

A principal atividade da Adufértil é a mistura de matérias-primas adquiridas no mercado nacional e 
internacional de grandes produtores mundiais. Seu portifólio visa a comercialização de produtos de 
nutrição via solo e fertirrigação, em diversas granulometrias e tecnologias de recobrimento de grânulos 
com micronutrientes e aditivos específicos para atendimento as exigentes condições do campo.  

Com o objetivo principal de garantir a eficácia de seus produtos, a Adufértil utiliza o estudo de orientação 
agronômica (análise de solo) como base para identificação da fórmula ideal para cada tipo de necessidade 
e cultura. 

Conforme demonstrado acima, os CRA são lastreados em direitos creditórios representados pelo CDCA 
emitidos pela Adufértil, em favor da Emissora, de forma que, no que diz respeito às partes, a transação 
em questão está em consonância com o parágrafo 1º, artigo 23, da Lei 11.076.  

De acordo com o disposto no CDCA, os recursos líquidos a serem captados pela Adufértil em razão do 
desembolso dos CDCA serão por ela utilizados integralmente na gestão ordinária de seus negócios 
vinculados ao agronegócio, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de 
financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de 
produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, 
em especial com relação ao comércio e industrialização de materiais e insumos, nos termos do objeto 
social da Adufértil e do inciso II, do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Instrução CVM 600, substancialmente 
nos termos do cronograma estimativo indicado na tabela constante no Anexo IV ao CDCA, que contém, 
ainda, dados históricos que comprovam a capacidade de destinação de recursos pela Adufértil. Os direitos 
creditórios oriundos do CDCA são representativos de direitos creditórios do agronegócio, uma vez que 
atendem aos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 11.076 e do artigo 3º da Instrução 
CVM 600, uma vez que os materiais e insumos objeto de comercialização pela Adufértil são considerados 
insumos agropecuários, visto que estão diretamente relacionados com a produção agrícola, sendo que 
seus destinatários são produtores rurais.  

Embora a Lei 11.076 não defina expressamente o que vem a ser produção rural e pareça ser evidente 
identificar em que ela consiste, vale lembrar que envolve o desenvolvimento de produtos de origem 
animal ou vegetal, tanto em estado natural, quanto os submetidos a processos de beneficiamento ou de 
industrialização pelo produtor ou por terceiros que ele contrate.  
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A melhor interpretação do conceito de direto creditório do agronegócio deve relacionar os negócios 
jurídicos vinculados às atividades econômicas organizadas de fornecimento de insumos, produção, 
processamento, beneficiamento e transformação, comercialização, armazenamento, logística e 
distribuição de produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico agrícolas, pecuários, de 
reflorestamento e agricultura. As atividades podem também ser diferentes, mas ainda assim coordenadas 
no interesse comum de diferentes empresários atuantes no ciclo de produção, comercialização, logística 
e distribuição de alimentos, fibras e bioenergia.  

Assim, o fato de os materiais e insumos objeto de comercialização pela Adufértil serem considerados 
insumos agropecuários, visto que estão diretamente relacionados com a produção agrícola, e terem como 
destinatários produtores rurais, a Adufértil está habilitada a emitir qualquer título do agronegócio, 
comprometendo-se a usar os recursos captados nas suas atividades do agronegócio e a utilizar tal título 
como lastro dos CRA, nos termos do parágrafo 4º, inciso III, do artigo 3º da Instrução CVM 600 e do 
parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 11.076. 

Aprovações Societárias 

A Emissão e a Oferta dos CRA, no Valor Total de até R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), 
foram aprovadas, em deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Emissora, 
realizada em 13 de março de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 216.799/19-3, publicada no 
jornal "O Estado de São Paulo" em 09 de maio de 2019 e no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo" 
em 09 de maio de 2019, na qual se delegou, independentemente de valor, a aprovação dos termos e 
condições das emissões de certificados de recebíveis do agronegócio para a Diretoria da Emissora, bem 
como na reunião da Diretoria da Emissora realizada em 20 de janeiro de 2021, cuja ata está em processo 
de registro perante a JUCESP.  

A emissão do CDCA e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram aprovados em 
reunião de sócios da Adufértil, realizada em 01 de abril de 2021, cuja ata está em processo de 
arquivamento na JUCESP. 

Informações adicionais a respeito da Devedora estão disponíveis na seção “Adufértil Fertilizantes Ltda. - 
Devedora” na página 120 deste Prospecto. 

Condições de Liquidação da Oferta  

Sob pena de resilição, e sem prejuízo do reembolso das despesas previstas no Contrato de Distribuição 
comprovadamente incorridas e do pagamento da remuneração de descontinuidade, nos termos do 
Contrato de Distribuição, o cumprimento dos deveres e obrigações do Coordenador Líder previstos no 
Contrato de Distribuição está condicionado, mas não limitado, ao atendimento das seguintes condições 
precedentes (consideradas condições suspensivas nos termos do artigo 125 do Código Civil, a exclusivo 
critério do Coordenador Líder e de forma justificada, as quais deverão ser verificadas anteriormente e até 
a data de concessão do registro da Oferta pela CVM:  

a) elaboração, assinatura e registro, de toda documentação necessária à Emissão, inclusive de 
documentos que formalizem as Garantias, em termos satisfatórios ao Coordenador Líder, aos 
assessores legais e à B3, conforme aplicável; 

b) fornecimento, pela Devedora, em tempo hábil, ao Coordenador Líder, aos assessores legais e ao 
Agente Fiduciário, de todas as informações necessárias para atender aos requisitos legais para a 
Emissão; 

c) verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias assumidas pela Devedora, bem como 
pelos Avalistas, e por seus respectivos controladores, por suas controladas, por suas coligadas e 
pelas sociedades sob controle comum, perante o Coordenador Líder e seu grupo econômico, 
advindas de quaisquer contratos, termos ou compromissos, estão devida e pontualmente 
adimplidas; 
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d) publicação e obtenção, pela Devedora e pelos Avalistas, de todas e quaisquer autorizações e/ou 
aprovações societárias, governamentais, regulatórias, regulamentares e/ou contratuais 
necessárias à formalização, boa ordem e transparência de todos e quaisquer dos negócios jurídicos 
descritos no CDCA; 

e) que o processo de Due Diligence tenha sido concluído e que o Coordenador Líder tenha recebido 
as opiniões legais em versões finais e assinadas até um dia útil antes da liquidação financeira da 
Oferta de maneira satisfatória;  

f)  realização de Bring Down Due Diligence, cujos termos sejam satisfatórios ao Coordenador Líder e 
eventuais outros Coordenadores, em até 1 (um) dia útil anterior à data de divulgação do aviso ao 
mercado, data do Procedimento de Bookbuilding e data de liquidação da Oferta; 

g) que todas as informações e declarações prestadas pela Devedora e pelos Avalistas sejam 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes e que seja entregue ao Coordenador Líder, em 
termos a este aceitáveis, declaração de veracidade atestando o cumprimento desta condição 
precedente e o esclarecimento de demais condições levantadas durante o processo de Due 
Diligence;  

h) realização do registro da oferta na B3 com a subsequente liberação dos Instrumentos para 
distribuição e negociação;  

i)  recolhimento, pela Devedora, de todos os tributos, tarifas e emolumentos que sejam de sua 
responsabilidade necessários à realização da Oferta;  

j)  obtenção do registro da Oferta concedido pela CVM, com as características descritas no Contrato 
de Distribuição e no Termo de Securitização;  

k) obtenção, pelo Coordenador Líder, de declaração da Devedora e da Emissora atestando que todas 
as informações por elas prestadas são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; 

l) encaminhamento de declaração assinada pelo Auditor Independente (Carta Conforto), atestando 
a consistência das informações financeiras constantes nas demonstrações financeiras da 
Devedora, que devem ser idênticas nos materiais de divulgação da Oferta às informações 
financeiras constantes nos materiais de divulgação da Oferta; 

m)  não ocorrência de (a) liquidação, dissolução, decretação de falência ou de insolvência civil, 
conforme aplicável, da Devedora, Garantidores e/ou Afiliadas; (b) pedido de autofalência da 
Devedora e/ou Afiliadas; (c) pedido de falência formulado por terceiros em face da Devedora e/ou 
Afiliadas, e não devidamente elidido por estas antes da data de realização da Oferta; (d) 
propositura pela Devedora e/ou Afiliadas de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor 
ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial 
do referido plano; ou (e) ingresso pela Devedora e/ou Afiliadas, em juízo, com requerimento de 
recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou 
de sua concessão pelo juiz competente; 

n)  inexistência de violação pela Devedora, Garantidores ou por quaisquer sociedades de seu grupo 
econômico, bem como pela Emissora ou por qualquer de seus respectivos controladores, 
administradores e funcionários de qualquer dispositivo, de qualquer lei ou regulamento, nacional 
ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem 
limitação, Código Penal Brasileiro, a Lei 8.429/1992, a Lei n.º 12.529, de 30 de novembro de 2011, 
a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, a Lei nº 12.846 de 1º de agosto do 2013, conforme 
alteradas, e a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e a UK Bribery Act (“Leis Anticorrupção”); 

o) manutenção de toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes e relevantes que dão à 
Devedora e aos Garantidores condição fundamental de operação e funcionamento, incluindo, sem 
limitação, quaisquer contratos e acordos que determinam os termos e condições da constituição 
dos créditos que compõem o ativo-lastro da Emissão; 
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p) verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias assumidas pela Devedora e pelos 
Garantidores, junto aos Coordenadores ou qualquer sociedade de seu grupo econômico, advindas 
de quaisquer contratos, termos ou compromissos, estão devida e pontualmente adimplidas; 

q) cumprimento pela Devedora e Garantidores, por quaisquer sociedades do seu grupo econômico 
da legislação ambiental e trabalhista em vigor aplicáveis à condição de seus negócios ("Legislação 
Socioambiental"), adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e 
corrigir eventuais danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores decorrentes das atividades 
descritas em seu objeto social, exceto por obrigação discutida de boa-fé nas esferas administrativa 
ou judicial, cuja aplicabilidade ou exigibilidade esteja suspensa e não tenha sido obtido efeito 
suspensivo em relação a sua exigibilidade ou aplicabilidade; 

r) não ocorrência de qualquer alteração substancial nas condições econômica, societária, financeira, 
reputacional ou operacional da Devedora e/ou dos Garantidores que, conforme entendimento do 
Coordenador Líder, possa interferir na decisão de investimento nos instrumentos; 

s) apresentação, pela Devedora, de suas demonstrações financeiras consolidadas auditadas por 
auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, 
elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade do Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)); 

t) cumprimento de qualquer das obrigações assumidas pela Devedora no Contrato e/ou nos demais 
Documentos da Oferta; 

u)  atendimento pela Devedora dos requisitos exigidos pela Instrução CVM 400 e demais leis e 
regulamentações aplicáveis para a realização da Oferta. 

Na hipótese de uma ou mais das condições precedentes listadas acima não serem atendidas, o 
Coordenador Líder poderá decidir pela não continuidade da Oferta e resilir o Contrato de Distribuição, 
com o consequente cancelamento da Oferta e não produção de efeitos entre as Partes, exceto pela 
obrigação da Devedora e/ou Garantidores de (i) reembolsar o Coordenador Líder e a Emissora, dentro de 
5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de comunicado enviado pelo Coordenador Líder neste 
sentido, por todas as Despesas, desde que devidamente comprovados e incorridos e (ii) realizar o 
pagamento da remuneração de descontinuidade ao Coordenador Líder, nos termos da Cláusula 11.4 do 
Contrato de Distribuição. 

Termo de Securitização 

O Termo de Securitização será celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, para fins de constituição 
efetiva do vínculo entre os Direitos Creditórios do Agronegócio, representados pelo CDCA, e os CRA, bem 
como instituição do Regime Fiduciário sobre os créditos do Patrimônio Separado. O Termo de 
Securitização, além de descrever os Direitos Creditórios do Agronegócio, delineará detalhadamente as 
características dos CRA, estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, formas de pagamento, 
garantias e demais elementos. Adicionalmente, referido instrumento prevê os deveres da Emissora e do 
Agente Fiduciário perante os Titulares de CRA, nos termos das Leis 9.514 e 11.076, e das Instruções CVM 
600 e 583. 

Dentre os demais deveres assumidos pela Emissora no âmbito do Termo de Securitização, encontram-se 
as obrigações descritas abaixo, inclusive aquelas previstas no artigo 16, parágrafo 2º da Instrução CVM 
600:  

(i) diligenciar para que sejam mantidos atualizados e em perfeita ordem: 

(a) os registros de investidores e de transferências dos certificados; 

(b) controles de presenças e das atas de assembleia dos titulares dos certificados; 
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(c) os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis; 

(d) os registros contábeis referentes às operações realizadas e vinculadas à emissão; e 

(e) cópia da documentação relativa às operações vinculadas à emissão; 

(ii) pagar eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos da legislação vigente, em 
razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos nesta Instrução; 

(iii)  diligenciar para que sejam defendidos os direitos inerentes à emissão; 

(iv)  manter os direitos creditórios e demais ativos vinculados à emissão custodiados em entidade de 
custódia autorizada ao exercício da atividade pela CVM;  

(v)  elaborar e divulgar as informações previstas em regulamentação específica;  

(vi)  cumprir as deliberações da assembleia geral;  

(vii)  fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados;  

(viii)  observar a regra de rodízio dos auditores independentes da companhia securitizadora e de cada 
patrimônio separado, conforme disposto na regulamentação específica; e  

(ix)  cumprir e fazer cumprir todas as disposições do termo de securitização. 

Data de Emissão 

Para todos os fins legais, a Data de Emissão dos CRA é 13 de maio de 2021. 

Valor Total da Emissão 

O valor total da Emissão é de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de Emissão, observado 
que o valor nominal da totalidade dos CRA inicialmente ofertados, equivalente a R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), poderá ser aumentado mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, 
isto é, em até 20.000 (vinte mil) CRA, equivalente a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme 
previsto no Termo de Securitização.  

Quantidade de CRA 

Foram emitidos 100.000 (cem mil) CRA, observado que a quantidade de CRA inicialmente ofertada poderá 
ser aumentada em até 20% (vinte por cento) com o exercício total ou parcial, da Opção de Lote Adicional. 

Séries 

A Emissora está realizando em séries únicas da sua 83ª emissão de CRA. 

Valor Nominal dos CRA 

O Valor Nominal Unitário dos CRA, na Data de Emissão, é de R$1.000,00 (mil reais).  

Classificação de Risco 

A Emissão dos CRA não conta com classificação de risco. 
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Forma dos CRA 

Os CRA foram emitidos de forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas e certificados. Serão 
reconhecidos como comprovante de titularidade do CRA: (i) o extrato de posição de custódia expedido 
pela B3, conforme os CRA estejam eletronicamente custodiados na B3, em nome de cada Titular de CRA; 
ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador em nome de cada Titular de CRA, com base nas informações 
prestadas pela B3, conforme os CRA estejam eletronicamente custodiados na B3.  

Data de Vencimento 

A data de vencimento dos CRA será 15 de maio de 2025, conforme previstas no Termo de Securitização, 
ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado e/ou Vencimento 
Antecipado.  

Procedimento de Bookbuilding 

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá realizar a 
distribuição pública dos CRA de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos Investidores seja 
justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos seus clientes; e (iii) recebimento 
prévio, pelos representantes de venda, de exemplar dos Prospectos para leitura obrigatória e que suas 
dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder para tal fim.  

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data a ser indicada em Aviso ao Mercado, para 
subscrição (ou aquisição, conforme o caso), as quais somente serão confirmadas pelo subscritor (ou 
adquirente) após o início do período de distribuição, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 45 da Instrução 
CVM 400. 

O Procedimento de Bookbuilding será realizado pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 23, 
parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, com o recebimento de Pedidos de Reserva e 
intenções de investimento, observada a quantidade mínima de 10 (dez) CRA, no qual será definido o 
percentual a ser adotado para apuração da Remuneração. 

Os Pedidos de Reserva são irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de identificação de 
divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Definitivo e deste Prospecto 
Preliminar que alterem substancialmente o risco assumido pelo Investidor, ou a sua decisão de 
investimento, nos termos do parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400.  

Será aceita a participação de Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas (conforme abaixo 
definido), sem limite máximo de tal participação em relação ao volume da Oferta. Caso seja verificado 
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA, não será permitida a colocação de CRA perante 
Investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva e/ou as intenções de 
investimento enviados por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, se o Investidor que seja Pessoa Vinculada já 
tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e 
encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva 
revogação, por meio de depósito na conta do Investidor junto à Instituição Participante da Oferta utilizada 
para subscrição e integralização dos CRA.  

Os CRA serão subscritos e integralizados pelo seu Valor Nominal Unitário. 

O Preço de Integralização será pago à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos CRA, 
de acordo com os procedimentos estabelecidos pela B3: (i) nos termos do respectivo Boletim de 
Subscrição; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme Termo de 
Securitização. 
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O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da 
Instrução CVM 400, bem como constará no Termo de Securitização, não sendo necessária qualquer 
aprovação societária adicional por parte da Emissora. 

Rentabilidade 

Não há rentabilidade assegurada. A rentabilidade prevista será aquela prevista no Procedimento de 
Bookbuilding, nos termos previstos neste Prospecto, notadamente pelo correspondente ao maior valor 
entre: (i) o IPCA + 5,95% (cinco inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, nos termos da Cláusula 5 abaixo; e (ii) o Tesouro IPCA + com 
Juros Semestrais, denominação da antiga Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, com vencimento em 
15 de agosto de 2024, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet 
(http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 4,20% (quatro 
inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois dias úteis) conforme 
vier a ser definido no Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido pelo Coordenador Líder. 

Atualização Monetária  

O Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu saldo, conforme o caso, será atualizado monetariamente, a 
partir da Data da Primeira Integralização, pela variação IPCA, de acordo com a fórmula abaixo, sendo o 
produto da atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário ou seu saldo, conforme o caso, 
automaticamente:  

VNa = VNe x C 

Onde: 

“VNa”: corresponde ao Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; 

“VNe”: corresponde ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário após atualização, 
incorporação da Remuneração e após amortização, se houver, referenciados à Data da Primeira 
Integralização, conforme o caso, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

“C” corresponde ao fator da variação acumulada do IPCA calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento, apurado da seguinte forma: 

𝐶 = ∏ [(
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1

)

𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑢𝑡

]

𝑛

𝑘=1

 

Onde: 

“k” corresponde ao número de ordem de NIk, variando de 1 até n; 

“n” corresponde ao número total de números índices do IPCA considerados na atualização, sendo “n” um 
número inteiro; 

“NIk” corresponde ao número índice IPCA divulgado no mês da Data de Aniversário (conforme abaixo 
definido) referente ao mês anterior à Data de Aniversário (conforme abaixo definido);  

“NIk-1” corresponde ao valor do número índice do IPCA do mês imediatamente anterior ao utilizado em 
NIk, ou eventual substituto legal, caso no mês imediatamente anterior ao utilizado em NIk tenha sido 
utilizado o substituto legal.  
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“dup” corresponde ao número de Dias Úteis entre a primeira data de integralização dos CRA, ou a Data 
de Aniversário imediatamente anterior, o que ocorrer por último, (inclusive), e a data de cálculo 
(exclusive), sendo “dup” um número inteiro; e  

“dut” corresponde ao número de Dias Úteis contidos entre a Data de Aniversário imediatamente anterior, 
inclusive, e a próxima Data de Aniversário, exclusive, sendo “dut” um número inteiro. Para o primeiro 
período, deverá ser considerado dut = 21 Dias Úteis. 

Observações: 

1) Os fatores resultantes da expressão (
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1
)

𝑑𝑢𝑝

𝑑𝑢𝑡
 são considerados com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento. O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em 
seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis) casas 
decimais, sem arredondamento; 

2) Considera-se “Data de Aniversário” todo dia15 (quinze) de cada mês; e 

3) Caso, até a Data de Aniversário, o índice referente ao mês de atualização não esteja disponível, 
será utilizado o último índice divulgado, observado o disposto na Cláusula 6ª. 

4) A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor. 

Remuneração dos CRA 

A partir da Data da Primeira Integralização, os CRA farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o 
Valor Nominal Unitário Atualizado, sendo equivalentes ao maior valor entre: (i) o IPCA + 5,95% (cinco 
inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis, nos termos da Cláusula 5 abaixo; e (ii) o Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, denominação da 
antiga Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2024, baseada na 
cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), 
acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 4,20% (quatro inteiros e vinte centésimos por 
cento) ao ano, conforme vier a ser definido no Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido pelo 
Coordenador Líder. 

Os juros remuneratórios serão incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou seu saldo, 
conforme o caso, a partir da Data da Primeira Integralização ou desde a última Data de Pagamento da 
Remuneração, conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente subsequente, 
e pagos ao final de cada Período de Capitalização, calculado em regime de capitalização composta pro 
rata temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) por Dias Úteis de acordo com a fórmula 
abaixo:  

J = VNa x (FatorJuros – 1) 

Onde: 

J = valor unitário dos juros remuneratórios devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado 
com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;  

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

Fator Juros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado 
da seguinte forma: 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = (𝑖 + 1)
𝐷𝑃
252 

http://www.anbima.com.br/
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Onde: 

“i”: a ser apurada conforme resultado do Procedimento de Bookbuilding, informada com 4 (quatro) casas 
decimais e inserida no Termo de Securitização através de aditamento. 

“DP”: corresponde ao número de Dias Úteis desde a Primeira Data de Integralização (inclusive) ou Data 
de Pagamento de Remuneração (inclusive) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de 
cálculo (exclusive) sendo “dp” um número inteiro. 

Os valores recebidos a título de Remuneração dos CRA deverão ser pagos nas datas previstas no Anexo II 
do Termo de Securitização, a partir da Data de Emissão. 

Na hipótese de, cumulativamente, (i) o Patrimônio Separado dispor de recursos, tendo sido respeitados 
os procedimentos operacionais de recebimento de recursos dispostos no Termo de Securitização, e (ii) 
haver atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos Titulares dos CRA exclusivamente imputado 
à Emissora, serão devidos pela Emissora, a partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, (a) 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (b) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois 
por cento) sobre o saldo das obrigações, acrescido da Remuneração devida, que continuará a incidir sobre 
o valor original do débito em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial. 

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação por quaisquer 
das partes, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não houver 
expediente comercial ou bancário na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, sem nenhum 
acréscimo aos valores a serem pagos. 

Deverá haver um intervalo de 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos pagamentos referentes aos Direitos 
Creditórios do CDCA pela Emissora e respectivo pagamento de suas obrigações referentes aos respectivos 
CRA.  

Após a Data de Emissão, cada CRA terá seu valor de amortização ou resgate, nas hipóteses definidas no 
Termo de Securitização, calculado pela Emissora, com base na Remuneração dos CRA. 

Na Data de Vencimento dos CRA, a Emissora deverá proceder à liquidação total dos respectivos CRA pelo 
saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração dos CRA incorrida e ainda não 
paga, conforme o caso 

No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração do IPCA por mais de 10 (dez) 
Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda, no caso de 
sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição legal ou determinação judicial, deverá ser 
aplicada, em sua substituição (“Taxa Substitutiva”): (i) a taxa que vier legalmente a substituir o IPCA; ou 
(ii) no caso de inexistir substituto legal para o IPCA, a Emissora ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, 
deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento de quaisquer 
dos eventos referidos acima, Assembleia Geral de Titulares de CRA, a qual terá como objeto a deliberação 
pelos titulares dos CRA, de comum acordo com a Emissora e a Devedora, sobre o novo parâmetro de 
remuneração dos CRA, e consequentemente do CDCA, parâmetro este que deverá preservar o valor real 
e os mesmos níveis da Remuneração. 

Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da Assembleia Geral acima, referida Assembleia 
Geral não será mais realizada, e o IPCA divulgado passará novamente a ser utilizado para o cálculo da 
Remuneração. 

Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Devedora, a Emissora e os Titulares de CRA, ou 
caso não seja realizada a Assembleia Geral, na forma estabelecida no Termo de Securitização, a Emissora 
informará a Devedora sobre a obrigação de resgate antecipado do CDCA e, consequentemente, o Resgate 
Antecipado dos CRA, no prazo de 30 (trinta) dias (i) da data de encerramento da respectiva Assembleia 
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Geral, (ii) da data em que tal assembleia deveria ter ocorrido ou (iii) em outro prazo que venha a ser 
definido em referida assembleia, a qual não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, pelo Valor Nominal 
Atualizado ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da remuneração do CDCA devida até a data do efetivo 
resgate, calculada pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização ou desde a data de 
pagamento da remuneração do CDCA imediatamente anterior, conforme o caso, sem incidência de 
qualquer prêmio. O IPCA a ser utilizado para cálculo de qualquer remuneração nesta situação será o 
último IPCA disponível. 

Amortização dos CRA 

Ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado e/ou Resgate Antecipado previstas neste 
Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado ou seu saldo, conforme o caso, será 
amortizado em 7 (sete) parcelas, nos meses de maio e novembro de cada ano (excetuado o ano de 
emissão dos CRA) até a Data de Vencimento, conforme tabelas constantes no Anexo II do Termo de 
Securitização, a partir de 16 de maio de 2022 e até a Data de Vencimento, conforme o caso, e será 
calculado de acordo com a fórmula abaixo: 

AMi = Vna × TA 

em que: 

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado no primeiro Período de Capitalização, ou seu saldo, no caso dos 
demais Períodos de Capitalização, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; 

TA = Taxa de Amortização da respectiva série, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais 
de acordo com a tabela constante no Anexo II. 

Datas de Pagamento de Remuneração e Amortização dos CRA  

Período Datas de Pagamento da Remuneração dos CRA 

1 16/11/2021 

2 16/05/2022 

3 16/11/2022 

4 15/05/2023 

5 16/11/2023 

6 15/05/2024 

7 18/11/2024 

8 15/05/2025 

 

Período 
Datas de Amortização 
Programada dos CRA 

Percentual de Amortização do 
Principal 

1 16/05/2022 14,29% 

2 16/11/2022 16,67% 

3 15/05/2023 20,00% 

4 16/11/2023 25,00% 

5 15/05/2024 33,33% 

6 18/11/2024 50,00% 

7 15/05/2025 100,00% 
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Local de Pagamento 

Os pagamentos dos CRA serão efetuados por meio da B3 para os CRA que estejam custodiados 
eletronicamente na B3. Caso por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRA não estejam custodiados na 
B3 nas Datas de Pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo pagamento à disposição do 
respectivo Titular de CRA, informando previamente este Titular de CRA. Nesta hipótese, a partir da 
referida Data de Pagamento, não haverá nenhum tipo de atualização ou remuneração sobre o valor 
colocado à disposição do Titular dos CRA na sede da Emissora. 

Garantias  

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que gozarão das garantias 
que integrarem o CDCA, quais sejam, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em garantia das 
Obrigações Garantidas e o Aval concedido no CDCA. Os CRA não contarão com garantia flutuante da 
Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o 
Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações assumidas no âmbito do Termo de 
Securitização. 

Foi ainda constituído o Fundo de Despesas para fazer frente aos pagamentos das Despesas dos CRA, nos 
termos abaixo descritos.  

Aval 

O CDCA conta com a garantia fidejussória, representada pelo Aval, no limite de até 20% (vinte por cento) 
do Valor Total da Emissão por Avalista, conforme estabelecida no CDCA, prestada pelos Garantidores, 
todos sócios pessoas naturais da Adufértil. A outorga do Aval pelos Garantidores justifica-se pelo 
alinhamento entre os interesses dos Garantidores com os melhores interesses da Devedora, 
demonstrando a credibilidade dos Garantidores na capacidade da Devedora em suportar com suas 
obrigações, bem como o compromisso dos Garantidores em fazer com que a Devedora continue 
honrando tempestivamente suas obrigações junto a credores, fornecedores e demais stakeholders. Por 
meio da prestação do Aval, os Garantidores se tornaram devedores solidários e principais pagadores, 
juntamente com a Devedora, perante a Emissora, para o adimplemento da obrigação de pagamento 
constante do CDCA, bem como para o cumprimento das demais obrigações neles previstas, nos termos e 
observando as especificidades do CDCA. 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 

Em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, nos termos do artigo 18 
da Lei 9.514, do parágrafo 3º artigo 66-B da Lei 4.728 e do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, no que 
for aplicável, a Devedora constituiu, em favor da Emissora, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
sobre os Créditos Cedidos Fiduciariamente, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária. 

Como condição precedente da liquidação dos CRA, o Contrato de Cessão Fiduciária será levado a registro 
perante o cartório de registro de títulos e documentos das cidades de Jundiaí e São Paulo, ambas do 
Estado de São Paulo, no prazo nele previsto, sendo certo que somente após o referido registro da Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios restará devidamente constituída e exequível.  

Os Créditos Cedidos Fiduciariamente deverão representar o montante equivalente a, no mínimo, a Razão 
de Garantia da Cessão Fiduciária, conforme apurações a serem realizadas pela Emissora periodicamente, 
na forma e nas datas previstas no Contrato de Cessão Fiduciária, até que todas as Obrigações Garantidas 
sejam cumpridas. Para fins de apuração da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, será considerada a 
fórmula descrita no Contrato de Cessão Fiduciária.  

A Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios deverá atender à Razão de Garantia, conforme dispõe a 
Cláusula 3.4 do Contrato de Cessão Fiduciária. 
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A regulação do reforço e/ou complementação dos Créditos Cedidos Fiduciariamente está disposta no 
Contrato de Cessão Fiduciária. 

Disposições Comuns às Garantias 

Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, das Garantias, podendo a 
Emissora, a seu exclusivo critério, executar todas ou cada uma delas indiscriminadamente, total ou 
parcialmente, tantas vezes quantas forem necessárias, sem ordem de prioridade, até o integral 
adimplemento das obrigações principais e acessórias assumidas no âmbito dos CRA e do CDCA, nos 
termos previstos nos Documentos da Operação, de acordo com a conveniência da Emissora e os 
interesses dos Titulares dos CRA, ficando ainda estabelecido que, desde que observados os 
procedimentos previstos no CDCA, a excussão das Garantias independerá de qualquer providência 
preliminar por parte da Emissora, tais como aviso, protesto, notificação, interpelação ou prestação de 
contas, de qualquer natureza. A excussão de uma das Garantias não ensejará, em hipótese nenhuma, 
perda da opção de se excutir as demais. 

Possibilidade dos Direitos Creditórios do CDCA serem acrescidos, removidos ou substituídos 

A Devedora deverá, sob pena de Resgate Antecipado, sempre que os recebíveis dos Direitos Creditórios 
Lastro do CDCA (a) representarem um percentual inferior a 100% (cem por cento) do somatório do Valor 
Nominal Atualizado dos CRA ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da Remuneração dos CRA devida 
até a data da respectiva verificação, e/ou (b) tenham prazo de vigência inferior ao prazo de vigência do 
CDCA e/ou dos CRA, acrescer os Direitos Creditórios Lastro do CDCA, seja (i) aumentando o valor dos 
Direitos Creditórios Lastro do CDCA, (ii) apresentando novo(s) contrato(s) de fornecimento e/ou (iii) 
aditando o Contrato de Fornecimento para que seja reestabelecido o valor e/ou o prazo, conforme o caso. 

Direitos, Vantagens e Restrições 

Sem prejuízo das demais informações contidas neste Prospecto e no Anúncio de Início, foi instituído 
Regime Fiduciário sobre os Direitos Creditórios do CDCA, nos termos do Termo de Securitização. Cada 
CRA em Circulação corresponderá a um voto na Assembleia Geral, conforme descrito no item abaixo 
"Assembleia Geral dos Titulares dos CRA". Os CRA poderão ser negociados no mercado secundário apenas 
quando do encerramento da Oferta. 

Prioridade e Subordinação 

Não haverá qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os Titulares de CRA. A cada 
CRA em Circulação caberá um voto nas deliberações da Assembleia Geral.  

Ordem de Alocação de Pagamentos 

Caso, em qualquer data, o valor recebido pela Emissora a título de pagamento dos Direitos Creditórios do 
CDCA não seja suficiente para quitação integral dos valores devidos aos Titulares dos CRA, tais montantes 
serão alocados observada a seguinte ordem de preferência: (i) despesas do Patrimônio Separado, (ii) 
Encargos Moratórios, (iii) Remuneração dos CRA, pro rata; (iv) amortização programada do Valor Nominal 
Unitário Atualizado dos CRA ou de seu saldo, conforme o caso, ou valor correspondente em caso de 
Resgate Antecipado; e (v) recomposição do Fundo de Despesas, se aplicável.  

Assembleia Geral dos Titulares dos CRA 

Nos termos do artigo 9º, inciso XIV da Instrução CVM 600, os Titulares dos CRA poderão, a qualquer 
tempo, reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão 
dos Titulares dos CRA, observados os procedimentos previstos abaixo. 

Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: 
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(i) as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado apresentadas pela Emissora, acompanhadas 
do relatório dos auditores independentes, em até 120 (cento e vinte) dias após o término do 
exercício social a que se referirem; 

(ii) alterações no Termo de Securitização; 

(iii) alteração na remuneração dos prestadores de serviço descritos no Termo de Securitização; 

(iv) alterações na estrutura de garantia do CDCA; 

(v) alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia Geral; 

(vi) alterações da remuneração do CDCA; 

(vii) a substituição do Banco Liquidante; 

(viii) a substituição da B3; 

(ix) a substituição do Escriturador ou Custodiante; 

(x) a definição da Taxa Substitutiva, na hipótese prevista na Cláusula 6.7 do Termo de Securitização; 

(xi) os Eventos de Vencimento Antecipado Não-Automático; 

(xii) a insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula 9.2.2 do Termo de 
Securitização; 

(xiii) a substituição do Agente Fiduciário, conforme as Cláusulas 11.3 e 11.7 do Termo de Securitização; 

(xiv) o exercício ativo pela Emissora dos direitos estabelecidos nos Documentos da Operação, conforme 
a Cláusula 12.11 do Termo de Securitização;  

(xv) os Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, conforme previstos na Cláusula 13.1 do Termo 
de Securitização; e 

(xvi) aprovar despesas adicionais que não estejam expressamente previstas no Termo de Securitização, 
inclusive eventual remuneração adicional dos prestadores de serviço, conforme previsto no item 
"(v)" da Cláusula 14.1 do Termo de Securitização. 

As Assembleias Gerais poderão ser convocadas pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pela CVM ou por 
Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos CRA em Circulação mediante 
publicação de edital em jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para a divulgação de suas 
informações societárias, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, nos termos do 
artigo 24 da Instrução CVM 600, contados da data de publicação do edital relativo à primeira convocação, 
sendo que a segunda convocação da Assembleia Geral somente poderá ser realizada, no mínimo, 8 (oito) 
dias após publicação do edital de segunda convocação da Assembleia Geral, respeitadas as demais regras 
relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais de acionistas constantes da 
Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e do Termo de Securitização. 

Independentemente da convocação prevista neste item, será considerada regular a Assembleia Geral às 
quais comparecerem todos os Titulares dos CRA, nos termos do artigo 24, parágrafo primeiro, da 
Instrução CVM 600. 

A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede; quando houver necessidade de 
efetuar-se em outro lugar, as correspondências de convocação indicarão, com clareza, o lugar da reunião.  
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Conforme disposto no artigo 25 da Instrução CVM 600, somente podem votar na Assembleia Geral os 
Titulares de CRA inscritos nos registros do certificado na data da convocação da Assembleia Geral, seus 
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. 

Exceto se de outra forma prevista no Termo de Securitização ou neste Prospecto, a Assembleia Geral 
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer 
número, observados os quóruns abaixo descritos. 

O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Titulares dos CRA as informações 
que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá convocar quaisquer terceiros para 
participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para 
a deliberação da ordem do dia. 

A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a convocou: (i) ao Diretor Presidente ou 
Diretor de Relações com Investidores da Emissora; (ii) ao representante do Agente Fiduciário; (iii) ao 
Titular dos CRA eleito pelos demais; ou (iv) àquele que for designado pela CVM.  

As deliberações em Assembleias Gerais serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares dos CRA em 
Circulação que representem a maioria dos presentes na Assembleia, desde que presentes à Assembleia 
Geral, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em Circulação, se em segunda convocação, exceto se 
de outra forma previsto no Termo de Securitização e/ou neste Prospecto, ou nas deliberações e que 
impliquem (i) a alteração da Remuneração ou Amortização, ou de suas datas de pagamento, bem como 
os Encargos Moratórios; (ii) a alteração das Datas de Pagamento e das Datas de Pagamento da 
Remuneração; (iii) a desoneração, substituição ou modificação dos termos e condições das Garantias; (iv) 
as alterações nas características dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, dos Eventos de 
Vencimento Antecipado ou de Resgate Antecipado; ou (v) as alterações na Cláusula 12 do Termo de 
Securitização e neste item. Essas deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de Titulares dos CRA em Circulação.  

A renúncia ou perdão temporário em relação a qualquer Evento de Vencimento Antecipado dependerá 
da aprovação de (i) 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação mais 1 (um), quando 
em primeira convocação, ou (ii) 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA presentes mais 1 (um), 
desde que presentes à Assembleia Geral, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em Circulação, se 
em segunda convocação. 

Qualquer alteração ao Termo de Securitização, após a integralização dos CRA, dependerá de prévia 
aprovação dos Titulares dos CRA, reunidos em Assembleia Geral, observado o disposto na Cláusula 12 do 
Termo de Securitização, exceto nas hipóteses a seguir, em que tal alteração independerá de prévia 
aprovação dos Titulares dos CRA, reunidos em Assembleia Geral, desde que decorra, exclusivamente, dos 
eventos a seguir e, cumulativamente, não represente prejuízo aos Titulares dos CRA, inclusive com relação 
à exequibilidade, validade e licitude do Termo de Securitização, bem como não gere novos custos ou 
despesas adicionais aos Titulares dos CRA sempre que tal alteração (i) decorrer exclusivamente da 
necessidade de atendimento a exigências expressas da CVM, de adequação a normas legais ou 
regulamentares, bem como de demandas das entidades administradoras de mercados organizados ou de 
entidades autorreguladoras; (ii) decorrer da substituição ou da aquisição de novos direitos creditórios 
pela Emissora; (iii) for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais da Emissora ou dos 
prestadores de serviços; (iv) envolver redução da remuneração dos prestadores de serviço descritos no 
Termo de Securitização; ou (v) decorrer de correção de erro formal e desde que a alteração não acarrete 
qualquer alteração na remuneração, no fluxo de pagamentos e nas garantias dos CRA. 

Na hipótese de, por ocasião do encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a Investidores para 
subscrição e integralização de CRA seja inferior a 120.000 (cento e vinte mil) CRA, a Devedora fica desde 
já autorizada a reduzir o valor nominal do CDCA previsto na Cláusula 3.1 do Termo de Securitização, 
mediante formalização de aditamento ao CDCA, sem a necessidade de aprovação da Emissora, de 
deliberação societária da própria Devedora ou aprovação por Assembleia Geral, nos termos do Termo de 
Securitização, desde que após referida redução, o novo valor nominal do CDCA não seja inferior ao 
produto da quantidade de CRA efetivamente colocada junto a investidores pelo Valor Nominal Unitário 
dos CRA.  
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Níveis de Concentração dos Créditos do Patrimônio Separado: os Direitos Creditórios do CDCA são 
concentrados integralmente na Devedora, na qualidade de emitente do CDCA. 

As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo quórum de instalação e de 
deliberação estabelecido no Termo de Securitização, serão consideradas válidas e eficazes e obrigarão os 
Titulares dos CRA, quer tenham comparecido ou não à Assembleia Geral, e, ainda que, nela tenham se 
abstido de votar, ou votado contra, devendo ser divulgado o resultado da deliberação aos Titulares dos 
CRA ou os Titulares dos CRA, na forma da regulamentação da CVM. 

Sem prejuízo do disposto na Cláusula 12 do Termo de Securitização e neste item, deverá ser convocada 
Assembleia Geral dos Titulares dos CRA toda vez que a Emissora tiver de exercer ativamente seus direitos 
estabelecidos nos Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRA deliberem sobre como a 
Emissora deverá exercer seu direito no âmbito de tais instrumentos. 

Observados os prazos de convocação previstos no Termo de Securitização e neste Prospecto, a 
Assembleia Geral mencionada acima deverá ser realizada com no mínimo 1 (um) Dia Útil de antecedência 
da data em que se encerra o prazo para a Emissora manifestar-se frente à Devedora e/ou Garantidores, 
conforme previsto nos Documentos da Operação. 

As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRA, observados os respectivos quóruns de instalação e de 
deliberação estabelecidos no Termo de Securitização, serão consideradas válidas e eficazes e obrigarão, 
quer estes últimos tenham comparecido ou não à Assembleia Geral e, ainda que tenham se abstido de 
votar, ou votado contra, conforme o caso, devendo ser divulgado pelo Agente Fiduciário o resultado da 
deliberação aos Titulares dos CRA no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da realização da Assembleia 
Geral em questão. 

Destinação dos recursos 

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, inclusive os recursos adicionais 
provenientes do exercício da Opção de Lote Adicional serão utilizados exclusivamente pela Emissora 
para: (i) pagamento do Valor de Desembolso do CDCA, conforme estabelecido no CDCA; (ii) pagamento 
das Despesas relacionadas à Oferta; e (iii) para formação do Fundo de Despesas, disciplinado nas 
Cláusulas 9.7 e seguintes do Termo de Securitização. O pagamento do Valor de Desembolso somente 
será realizado mediante a integralização dos CRA, conforme estabelecido no Termo de Securitização e 
no CDCA. 

Os recursos obtidos pela Devedora em razão do desembolso do CDCA serão por ela utilizados 
integralmente na gestão ordinária de seus negócios vinculados ao agronegócio, assim entendidas as 
operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, 
comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de 
máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, em especial com relação ao comércio e 
industrialização de materiais e insumos, nos termos do objeto social da Devedora e do inciso II, do 
artigo 3º, da Instrução CVM 600, substancialmente na forma prevista abaixo. 

A Devedora destinará a totalidade dos recursos decorrentes da emissão do CDCA na aquisição de 
matéria prima para a produção de fertilizantes, dentro do prazo dos CRA, conforme detalhado abaixo: 

Demonstrativo da aplicação dos recursos oriundos do CDCA 

Mês 
Aquisição de Matéria Prima 

(mercado local) 
Aquisição de Matéria Prima 

(mercado externo) 

R$ R$ 

1º [0,00]º [100.000.000,00] 

Total R$[100.000.000,00] 

Os fertilizantes produzidos com os recursos obtidos pela Devedora com a emissão do CDCA serão por ela 
comercializados juntos aos seus clientes, os quais são devidamente elegíveis como produtores rurais e/ou 
cooperativas (conforme caracterizados nos termos do artigo 165 da Instrução Normativa da Receita 
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Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009) e/ou suas cooperativas, nos termos do artigo 3º, I, 
§4º, II, da Instrução CVM 600. 

As principais matérias primas adquiridas pela Devedora no mercado externo são: Cloreto de Potássio, 
Fosfato de Monoamonico, Nitrato de Amônio, Nitrato de Cálcio, Sulfato de Amônio, Super Fosfato Triplo, 
Ulexita e Ureia.  

O cronograma indicativo da destinação dos recursos, pela Devedora, é feito com base na sua capacidade 
de aplicação de recursos, dado o histórico de recursos por ela aplicados no âmbito das atividades 
vinculadas ao agronegócio, em sua capacidade de produtora de insumos agropecuários, conforme 
apresentado nas tabelas a seguir: 

Aquisição de Matéria Prima 
 Mercado Local Mercado Externo 

01 a 12 de 2018 R$ 141.301.218,19 R$ 654.663.837,75 
Total R$ 795.965.055,94 

01 a 12 de 2019 R$ 85.057.528,05 R$ 860.918.640,78 
Total R$ 945.976.168,83 

01 a 10 de 2020 R$ 135.359.136,96 R$ 1.176.680.347,27 
Total R$ 1.312.039.484,23 

Regime Fiduciário dos Direitos Creditórios do CDCA 

Nos termos previstos pelas Leis 9.514 e 11.076 e nos termos do artigo 5º da Instrução CVM 600, a Emissora 
instituiu Regime Fiduciário sobre os (i) Direitos Creditórios do CDCA; (ii) Direitos Creditórios do Lastro do 
CDCA; (iii) as Garantias; e (iv) valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora, na Conta 
Fundo de Despesas e na Conta Vinculada. 

Os (i) Direitos Creditórios do CDCA; (ii) Direitos Creditórios do Lastro do CDCA; (iii) as Garantias; e (iv) 
valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora, na Conta Fundo de Despesas e na Conta 
Vinculada, objeto do Patrimônio Separado, sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído, são destacados 
do patrimônio da Emissora e passam a constituir patrimônio distinto, que não se confunde com o 
patrimônio da Emissora, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRA e das demais obrigações 
relativas ao Patrimônio Separado, e manter-se-ão apartados entre si e do patrimônio da Emissora até que 
se complete o resgate de todos os CRA a que estejam afetados, nos termos do artigo 11 da Lei 9.514.  

Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma hipótese os Titulares dos CRA terão o 
direito de haver seus créditos contra o patrimônio da Emissora, sendo sua realização limitada à liquidação 
do Patrimônio Separado. 

A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua quebra, cabendo, 
nessa hipótese, ao Agente Fiduciário convocar Assembleia Geral dos Titulares dos CRA para deliberar 
sobre as normas de administração ou liquidação do Patrimônio Separado. 

Os bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado: (i) responderão pelas obrigações inerentes aos 
CRA e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos custos e 
obrigações fiscais, conforme previsto no Termo de Securitização; (ii) estão isentos de qualquer ação ou 
execução de outros credores da Emissora que não sejam os Titulares dos CRA; e (iii) não são passíveis de 
constituição de outras garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto 
no Termo de Securitização. 

Todos os recursos oriundos dos Créditos do Patrimônio Separado que estejam depositados em contas 
correntes de titularidade da Emissora deverão ser aplicados em Aplicações Financeiras Permitidas. 

Para fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931, o Termo de Securitização, seus respectivos anexos 
e eventuais aditamentos serão registrados para custódia no Custodiante em até 1 (um) Dia Útil contado 
da data de sua celebração, devendo a Emissora, portanto, entregar ao Custodiante 1 (uma) via original do 
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Termo de Securitização, conforme declaração assinada pelo Custodiante constante no Anexo VIII ao 
Termo de Securitização. 

Administração do Patrimônio Separado  

Observado o disposto neste item, a Emissora, em conformidade com as Leis 9.514 e 11.076: (i) 
administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão; (ii) promoverá as diligências 
necessárias à manutenção de sua regularidade; (iii) manterá o registro contábil independentemente do 
restante de seu patrimônio; e (iv) elaborará e publicará as respectivas demonstrações financeiras do 
Patrimônio Separado, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento, que ocorrerá todo dia 30 de 
junho, sendo a primeira em 30 de junho de 2021, tudo em conformidade com o artigo 12 da Lei 9.514. 

A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo, descumprimento de 
disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio de 
finalidade do Patrimônio Separado. 

A Emissora ou terceiro que venha realizar a administração do Patrimônio Separado fará jus ao 
recebimento da Taxa de Administração, calculada pro rata die se necessário. Nos termos do artigo 9º, 
inciso X, da Instrução CVM 600, o somatório das taxas de gestão da Emissora previstas no Termo de 
Securitização representa o percentual anual correspondente a aproximadamente 0,015% do Valor Total 
da Emissão, sem considerar o eventual exercício da Opção de Lote Adicional. 

A Taxa de Administração será custeada pelos recursos do Patrimônio Separado, especialmente pelo Fundo 
de Despesas, e será paga na Data de Emissão dos CRA e em parcelas anuais subsequentes. Caso os 
recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para o pagamento da Taxa de Administração, os 
Titulares dos CRA arcarão com a Taxa de Administração, ressalvado seu direito de em um segundo 
momento se reembolsarem com a Devedora. 

A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRA, caso a Emissora 
ou terceiro que venha realizar a administração do Patrimônio Separado ainda esteja atuando em nome 
dos Titulares dos CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da 
Emissora. 

A Taxa de Administração será acrescida dos valores dos tributos que incidem sobre a prestação desses 
serviços (pagamento com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) PIS; e (iii) COFINS, excetuando-se o imposto de 
renda de responsabilidade da fonte pagadora, bem como outros tributos que venham a incidir sobre a 
Taxa de Administração, de modo que a Emissora receba os mesmos valores que seriam recebidos caso 
nenhum dos impostos elencados nesta cláusula fosse incidente. 

O Patrimônio Separado, especialmente o Fundo de Despesas, ressarcirá a Emissora ou terceiro que venha 
realizar a administração do Patrimônio Separado de todas as despesas incorridas com relação ao exercício 
de suas funções, tais como, notificações, extração de certidões, contratação de especialistas, tais como 
auditoria e/ou fiscalização, ou assessoria legal aos Titulares dos CRA, publicações em geral, transportes, 
alimentação, viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRA ou 
para realizar os Direitos Creditórios do CDCA. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado 
em até 5 (cinco) Dias Úteis após a efetivação da despesa em questão. 

Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CRA ou Reestruturação de suas características após a 
Emissão, será devido à Emissora, pela Devedora, caso a demanda seja originada por esta, ou pelo 
Patrimônio Separado, caso a demanda seja originada pelos Titulares dos CRA, remuneração adicional no 
valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por homem-hora de trabalho dedicada à (i) execução de 
garantias dos CRA, e/ou (ii) participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das 
decisões nelas tomadas, paga em 5 (cinco) dias após a comprovação da entrega, pela Emissora, de 
“relatório de horas” à parte que originou a demanda adicional. Considerando a eventual remuneração 
adicional prevista nesta Cláusula, no seu limite (cap), o somatório das despesas da Securitizadora passaria 
a representar o percentual anual de aproximadamente 0,70% do Valor Total da Emissão, sem considerar 
o eventual exercício da Opção de Lote Adicional. 
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Entende-se por “Reestruturação” a alteração de condições relacionadas (i) às garantias, (ii) às condições 
essenciais dos CRA, tais como datas de pagamento, remuneração e índice de atualização, Data de 
Vencimento dos CRA, fluxos operacionais de pagamento ou recebimento de valores, carência ou 
covenants operacionais ou financeiros, e (iii) ao vencimento ou resgate antecipado dos CRA. 

O pagamento da remuneração prevista nesta cláusula ocorrerá sem prejuízo da remuneração devida a 
terceiros eventualmente contratados para a prestação de serviços acessórios àqueles prestados pela 
Emissora. 

Resgate Antecipado dos CRA 

Haverá o Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência: (i) de vencimento antecipado do CDCA, nos termos 
da Cláusula 9 do CDCA; (ii) adesão de Titulares de CRA à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA; ou (iii) 
caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, nos termos da Cláusula 6.8 do Termo de Securitização; ou 
(v) caso o valor dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA, cujo valor e/ou prazo sejam equivalentes ao 
valor e/ou prazo do CDCA e dos CRA, seja igual a zero, de maneira unilateral pela Emissora, de acordo 
com os procedimentos da B3. 

Resgate Antecipado dos CRA em decorrência de Evento de Vencimento Antecipado: Na ocorrência de qualquer 
Evento de Vencimento Antecipado Não Automático do CDCA, conforme indicado na Cláusula 9.1.2 do CDCA, a 
Emissora deverá convocar uma Assembleia Geral para que seja deliberada a orientação da manifestação da 
Emissora, na qualidade de titular do CDCA, em relação a tais eventos. Caso os Titulares dos CRA, observado os 
quóruns de instalação previstos na Cláusula 12.6 do Termo de Securitização e deliberação previstos na Cláusula 
7.8 do Termo de Securitização, votem por orientar a Emissora a manifestar-se contrariamente ao vencimento 
antecipado do CDCA, a Emissora deverá assim manifestar-se, sendo certo que em qualquer outra hipótese, 
incluindo, sem limitação, a não instalação da Assembleia Geral, em segunda convocação, ou não manifestação 
dos Titulares dos CRA, o Vencimento Antecipado do CDCA deverá ser declarado, o que acarretará o Resgate 
Antecipado dos CRA. Adicionalmente, caso ocorra qualquer Evento de Vencimento Antecipado Automático do 
CDCA, os CRA deverão ser objeto de Resgate Antecipado automático, independentemente de qualquer 
providência adicional pelos Titulares dos CRA ou pela Emissora. 

Resgate Antecipado Obrigatório dos CRA em decorrência de Inexistência de Direitos Creditórios do Lastro 
do CDCA. Caso o valor dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA, cujo valor e/ou prazo sejam 
equivalentes ao valor e/ou prazo do CDCA e dos CRA, seja igual a zero a Devedora deverá proceder ao 
resgate antecipado obrigatório total do CDCA, e consequentemente dos CRA, acrescido de prêmio flat 
equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor objeto do resgate antecipado, conforme indicado abaixo:  

Vresgate = VR + Prêmio 

Onde: 

Vresgate = Valor do Resgate Antecipado 

VR = o Valor Nominal Unitário Atualizado ou o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate 
Antecipado Facultativo Total. 

Prêmio = (Taxa)*(VR) 
Taxa = 0,0200 

Oferta de Resgate Antecipado dos CRA 

A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer momento, a partir 
da Data da Primeira Integralização, realizar oferta de resgate antecipado total dos CRA sempre que a 
Devedora realize uma Oferta de Resgate Antecipado do CDCA, nos termos da Cláusula 7 do CDCA. 

A Oferta de Resgate Antecipado dos CRA deverá refletir os mesmos termos e condições estabelecidos 
para a Oferta de Resgate Antecipado do CDCA e será operacionalizada mediante publicação de 
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comunicado específico sobre a Oferta de Resgate Antecipado dos CRA aos Titulares dos CRA, conforme o 
caso, no jornal “Estado de São Paulo”, além da divulgação em seu site e do Agente Fiduciário. 

A Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA descreverá os termos e condições da Oferta de 
Resgate Antecipado dos CRA, inclusive: (a) a data efetiva para o resgate e pagamento dos CRA a serem 
resgatados, o que não poderá exceder 60 (sessenta) dias da Comunicação de Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA; (b) o prêmio pelo Resgate Antecipado, caso aplicável, que não poderá ser negativo; 
e (c) demais informações necessárias para tomada de decisão do Titular dos CRA à operacionalização do 
resgate dos CRA. 

Recebida a Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, a Emissora deverá comunicar os 
Titulares dos CRA sobre a Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, tendo o comunicado o dever de refletir 
os mesmos termos e condições estabelecidos para a Oferta de Resgate Antecipado do CDCA, nos meios 
previstos na Cláusula 7.5.1 do Termo de Securitização. 

Os Titulares dos CRA deverão optar pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA em até 10 (dez) 
Dias Úteis da data de publicação da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA por meio de 
carta protocolada, carta ou e-mail encaminhado com aviso de recebimento, sendo que o recebimento de 
tal correspondência pela Emissora deverá ocorrer dentro do prazo de 10 (dez) Dias Úteis acima previsto. 
A Devedora terá até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data na qual for informada pela Emissora do volume 
de adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA para realizar o efetivo pagamento da Oferta de 
Resgate Antecipado dos CRA, observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da Comunicação 
de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA. 

O valor a ser pago pela Emissora a título de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA deverá corresponder 
ao valor da quantidade de CRA a ser resgatado, acrescido da Remuneração dos CRA, calculados pro rata 
temporis desde a Data da Primeira Integralização (ou a data de pagamento da Remuneração dos CRA, 
inclusive, até a data do efetivo resgate dos CRA, exclusive, e de eventual prêmio pela Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA). 

A Emissora deverá: (i) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta de Resgate Antecipado 
dos CRA, confirmar ao Agente Fiduciário se haverá o resgate antecipado, bem como a quantidade de CRA 
que será objeto de resgate, caso exista; e (ii) com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva 
data do resgate antecipado comunicar, por meio do envio de correspondência neste sentido, à B3 
informando a respectiva data do resgate antecipado. 

Os CRA resgatados antecipadamente nos termos da Cláusula 7.5 do Termo de Securitização serão 
obrigatoriamente cancelados pela Emissora. 

A Oferta de Resgate Antecipado dos CRA seguirá os procedimentos adotados pela B3. 

A data para realização de qualquer Oferta de Resgate Antecipado dos CRA deverá, obrigatoriamente, ser 
um Dia Útil. 

Liquidação do Patrimônio Separado 

Conforme previsto na Cláusula 13 do Termo de Securitização, a ocorrência de qualquer um dos seguintes 
Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado poderá ensejar a assunção imediata e transitória da 
administração do Patrimônio Separado, sendo certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário deverá 
convocar em até 2 (dois) Dias Úteis uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração 
e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado: 

(i) insolvência, pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora, 
independentemente de aprovação do plano de recuperação por seus credores ou deferimento do 
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; 

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido ou 
cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 
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(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora; 

(iv) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias ou não 
pecuniárias previstas no Termo de Securitização que dure por mais de 3 (três) Dias Úteis, caso haja 
recursos suficientes no Patrimônio Separado e desde que exclusivamente a ela imputado. O prazo 
ora estipulado será contado de notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente 
Fiduciário à Emissora; e 

(v) desvio de finalidade do Patrimônio Separado. 

A Assembleia Geral mencionada acima, instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de 
Titulares dos CRA que representem, 2/3 dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer 
número. 

A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio 
Separado decidirá, pela maioria absoluta dos votos dos Titulares dos CRA em Circulação, sobre a forma 
de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado. 

A Assembleia Geral prevista no item acima, deverá ser realizada mediante publicação de edital, por 3 
(três) vezes, no prazo mínimo de 20 (vinte) dias, contados da data de publicação do edital relativo à 
primeira convocação. Caso a Assembleia Geral não seja instalada em primeira convocação, será 
instaurada a Assembleia Geral no prazo de, no mínimo, 8 (oito) dias após a data da segunda convocação, 
respeitadas as demais regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais 
de acionistas constantes na Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e do Termo de 
Securitização.  

Em referida Assembleia Geral, os Titulares dos CRA deverão deliberar: (i) pela liquidação, total ou parcial, 
do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e as formas de liquidação; ou 
(ii) pela não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a administração 
do Patrimônio Separado ou por instituição administradora, fixando as condições e termos para sua 
administração, bem como sua remuneração. O liquidante será a Emissora, caso esta não tenha sido 
destituída da administração do Patrimônio Separado. 

A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência, em dação em pagamento, 
dos Direitos Creditórios do CDCA, bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado aos Titulares dos 
CRA, na proporção dos créditos representados pelos CRA em Circulação que cada um deles é titular, para 
fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRA. 

Na hipótese deste item e destituída a Emissora, caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição 
administradora (i) administrar transitoriamente os Créditos do Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os 
recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos Direitos Creditórios do CDCA, bem como de suas 
garantias, caso aplicável, (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRA na proporção de CRA 
detidos, e (iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do CDCA e garantias eventualmente 
não realizadas aos Titulares dos CRA, na proporção de CRA detidos por cada um. 

A realização dos direitos dos Titulares dos CRA estará limitada ao Patrimônio Separado, nos termos do 
parágrafo 3o do artigo 11 da Lei 9.514, não havendo nenhuma outra garantia prestada por terceiros ou 
pela própria Emissora. 

Despesas  

Serão de responsabilidade da Devedora, exclusivamente com os recursos do Patrimônio Separado, 
especialmente com os recursos do Fundo de Despesas, em adição aos pagamentos de amortização 
programada, Remuneração dos CRA e demais previstos no Termo de Securitização, as quais serão pagas 
pela Emissora, em nome da Devedora:  

(i) todos os custos e Despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos Titulares 
dos CRA, as Despesas descritas no CDCA, incluindo as remunerações e Despesas recorrentes e 
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eventuais extraordinárias devidas ao Custodiante, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, à 
Emissora, B3 e entre outras; 

(ii) todas as Despesas com prestadores de serviços contratados para a Emissão, tais como a Emissora, 
o Custodiante, o Escriturador, a Agência de Classificação de Risco, o Agente Fiduciário e a B3; 

(iii) das eventuais Despesas com terceiros especialistas, sejam empresas de classificação de risco, 
advogados, auditores, fiscais, empresas especializadas em cobrança relacionados, com a B3 e com 
procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos CRA e realização 
da Emissão e dos recursos oriundos da Conta Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado; 

(iv) as Despesas com a gestão, realização e administração do Patrimônio Separado e na hipótese de 
liquidação do Patrimônio Separado, incluindo, sem limitação, o pagamento da Taxa de 
Administração; 

(v) de Despesas, diretamente ou indiretamente por meio de reembolso, previstas no CDCA, inclusive, 
mas sem se limitar, as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência 
em ações judiciais; 

(vi) das Despesas de registro nos competentes cartórios, inclusive cartórios de registro de imóveis, 
cartórios de títulos e documentos e juntas comerciais, bem como de eventuais aditamentos aos 
Documentos da Oferta; e 

(vii) quaisquer outros honorários, custos e despesas expressamente previstos no Termo de 
Securitização e atribuídos ao Patrimônio Separado. 

Constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares dos CRA, que não incidem no Patrimônio 
Separado, especialmente sobre o Fundo de Despesas, os tributos previstos na Cláusula 17 do Termo de 
Securitização. 

Em caso de vencimento antecipado, de insuficiência de recursos no Fundo de Despesas e/ou não 
recebimento de recursos da Devedora, as Despesas serão suportadas pelo Patrimônio Separado. 

Quaisquer despesas não previstas no Termo de Securitização serão imputadas à Emissora, no âmbito de 
suas competências, salvo se: (i) tratar de encargos não previstos e que sejam, no entender da Emissora, 
próprios aos Patrimônios Separados e exigíveis para sua boa administração; e (ii) houver ratificação 
posterior em deliberação da respectiva Assembleia Geral. 

Não serão constituídas provisões ou fundos de reserva para a cobrança judicial ou extrajudicial dos 
Direitos Creditórios do Lastro do CDCA. 

Fundo de Despesas 

As Despesas listadas na Cláusula 14 do Termo de Securitização e no item acima, se incorridas, serão 
arcadas exclusivamente, diretamente e/ou indiretamente, pela Devedora e/ou pelos Garantidores, 
solidariamente, sendo que os pagamentos serão efetivados pela Emissora (por conta e ordem da 
Devedora), exclusivamente mediante utilização dos recursos do Fundo de Despesas a ser constituído 
conforme previsto nesta cláusula, com recursos a serem retidos pela Emissora na Conta Fundo de 
Despesa, na forma abaixo descrita. 

Na data de subscrição e integralização dos CRA, para os fins de pagamento das Despesas, a Emissora 
reterá na Conta Fundo de Despesas a parcela dos recursos recebidos em virtude da integralização dos 
CRA do Valor do Fundo de Despesas.  

Toda vez que, após a verificação mensal pela Emissora a ser realizada no 5º (quinto) Dia Útil de cada mês, 
os recursos do Fundo de Despesas venham a ser inferiores ao Valor Mínimo do Fundo de Despesas, a 
Emissora fará a recomposição com os recursos do Patrimônio Separado até atingir o Valor Mínimo do 
Fundo de Despesas, observada a ordem de preferência constante das disposições acima e na Cláusula 8.7 
do Termo de Securitização. Realizada a verificação mensal e constatada a insuficiência de valores no 
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Patrimônio Separado para fazer frente ao do Valor Mínimo do Fundo de Despesas, a Emissora notificará 
a Devedora, acompanhada da comprovação do valor existente no Fundo de Despesas, no 5º (quinto) Dia 
Útil de cada mês, informando o valor necessário para recomposição do Fundo de Despesas previsto na 
Cláusula 9 do Termo de Securitização e neste item. 

Caso a Devedora e/ou qualquer Garantidor não promovam a recomposição do Valor Mínimo do Fundo de 
Despesas no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação enviada pela Emissora, a Emissora 
poderá utilizar dos recursos da Conta Vinculada para referida recomposição, desde que, exclusivamente, 
no valor necessário para a recomposição do Valor Mínimo do Fundo de Despesas. Caso os valores em 
depósito na Conta Fundo de Despesas, após transferidos todos os valores da Conta Vinculada, não sejam 
suficientes para a recomposição do Valor Mínimo do Fundo de Despesas, a Devedora e os Garantidores 
estarão solidariamente obrigados a recompor o Fundo de Despesas no montante necessário para que o 
Valor Mínimo do Fundo de Despesas seja observado, mediante transferência dos valores necessários à 
sua recomposição diretamente para a Conta Fundo de Despesas. 

A recomposição do Fundo de Despesas prevista acima deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a 
contar do recebimento de notificação enviada pela Emissora à Devedora e aos Garantidores, conforme o 
caso, nesse sentido, na forma do Anexo IX, conforme o caso, do Termo de Securitização, a qual poderá 
ser enviada por e-mail. 

Os recursos do Fundo de Despesas poderão ser aplicados, pela Emissora, exclusivamente, em Aplicações 
Financeiras Permitidas. 

Caso, quando da quitação integral de todas as obrigações da Devedora no âmbito da Emissão, conforme 
o caso, e após a quitação de todas as Despesas incorridas, ainda existam recursos remanescentes no 
Fundo de Despesas, a Emissora deverá transferir o montante excedente para a Conta de Livre 
Movimentação da Devedora na forma e prazos previstos na Cláusula 14.17.1.8 do CDCA. 

Cronograma de Etapas da Oferta  

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:  

Ordem dos 
Eventos 

Eventos Data Prevista (1) 

1. Pedido de Registro da Oferta na CVM 22/01/2021 

2. Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores 06/04/2021 

3. Publicação do Aviso ao Mercado 06/04/2021 

4. 
Início do Período de Reserva e envio de intenção de 
investimentos 

13/04/2021 

5. Cumprimento de Vícios Sanáveis 19/04/2021 

6. 
Encerramento do Período de Reserva e envio de intenção 
de investimentos 

22/04/2021 

7. Procedimento de Bookbuilding 23/04/2021 

8. Registro da Oferta pela CVM 10/05/2021 

9. Divulgação do Anúncio de Início(2) 11/05/2021 

10. Disponibilização do Prospecto Definitivo 11/05/2021 

11. Procedimento de alocação dos Pedidos de Reserva 11/05/2021 

12. Liquidação Financeira dos CRA 13/05/2021 

13. 
Data Máxima da Divulgação do Anúncio de 
Encerramento(3) 

14/05/2021 

14. Data Máxima para Data de Início de Negociação dos CRA 14/05/2021 

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações. Qualquer 
modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como 
modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Caso ocorram 
alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma 
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poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação 
da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, 
ver seção “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, 
na página 68 deste Prospecto Preliminar. 

(2) Data de Início da Oferta. 

(3) Data Máxima de Encerramento da Oferta, considerando o período de alocação de 6 (seis) meses. 

Todas as publicações no âmbito da Oferta, incluindo aquelas previstas no cronograma acima, serão 
realizadas na forma e nos prazos previstos na seção “Publicidade”, na página 68 deste Prospecto 
Preliminar.  

Registro para Distribuição e Negociação dos CRA 

Os CRA serão depositados (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e 
liquidação da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e os CRA custodiados 
eletronicamente na B3. 

Distribuição dos CRA  

Os CRA serão objeto de distribuição pública com a intermediação do Coordenador Líder, instituição 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, em conformidade com a Instrução CVM 400, 
com a Instrução CVM 600 e nos termos do Contrato de Distribuição, que poderá convidar Participantes 
Especiais para fins exclusivos de recebimento de ordens, nos termos da Cláusula 20 do Contrato de 
Distribuição, e poderão ser colocados junto ao Público Alvo somente após a concessão do registro da 
Oferta, nos termos da Instrução CVM 400.  

Os CRA serão ofertados sob regime de garantia firme de colocação para o montante de R$100.000.000,00 
(cem milhões de reais) a ser prestada pelo Coordenador Líder. 

A colocação dos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional será conduzida sob o regime de 
melhores esforços e serão aplicadas as mesmas condições e preço dos CRA inicialmente ofertados.  

O prazo limite para o exercício da Garantia Firme pelo Coordenador será até o final do Prazo de Validade 
da Garantia Firme, sendo que a Garantia Firme será exercida se, e somente se, as condições precedentes 
previstas no Contrato de Distribuição forem cumpridas e existir, após a divulgação do Anúncio de Início e 
durante o Período de Colocação, saldo remanescente de CRA não subscrito. 

Não será: (i) constituído fundo de sustentação de liquidez; (ii) firmado contrato de garantia de liquidez 
para os CRA; ou (iii) firmado contrato de estabilização de preços dos CRA no âmbito da Oferta. 

No âmbito da Oferta, não serão utilizados instrumentos derivativos que possam alterar os fluxos de 
pagamento previstos para os Titulares de CRA neste Prospecto e no Termo de Securitização. 

Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, a Oferta terá início após: (i) o registro da 
Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo 
aos Investidores. 

Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da Oferta, o Coordenador Líder disponibilizará ao 
público o Prospecto Preliminar, precedido da divulgação do Aviso ao Mercado. 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado e a disponibilização do Prospecto Preliminar, o Coordenador Líder 
poderá realizar apresentações a potenciais investidores (roadshow e/ou apresentações individuais) sobre 
os CRA e a Oferta. Os materiais publicitários e os documentos de suporte que o Coordenador Líder 
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pretenda utilizar em tais apresentações deverão ser previamente submetidos à aprovação ou 
encaminhados à CVM, conforme o caso. 

A distribuição pública dos CRA deverá ser direcionada aos Investidores. Não há limite máximo ou mínimo 
de aplicação em CRA, respeitado o Valor Total da Emissão. O Coordenador Líder, com anuência da 
Emissora, organizará a colocação dos CRA por critérios objetivos perante os Investidores interessados, 
podendo levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou 
estratégica. 

Alocação da Oferta 

Até a data de realização do Procedimento de Bookbuilding, o Coordenador Líder realizará procedimento 
de consolidação de todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento recebidos até tal data. 
Caso na data do Procedimento de Bookbuilding seja verificado que os Pedidos de Reserva e as intenções 
de investimento admitidos foram em valor superior ao Valor Total da Emissão, serão atendidos os 
pedidos de reserva e as intenções de investimento que indicarem a menor taxa, adicionando-se os 
pedidos de reserva e as intenções de investimento que indicarem taxas superiores até atingir a taxa 
definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os pedidos de reserva e todas as intenções 
de investimento admitidos que indicarem a taxa definida no Procedimento de Bookbuilding serão 
rateados entre os Investidores, proporcionalmente ao montante de CRA indicado nos respectivos 
Pedidos de Reserva ou nas respectivas intenções de investimento, sendo desconsideradas quaisquer 
frações de CRA. 

Público Alvo da Oferta 

Os CRA serão distribuídos publicamente aos Investidores, conforme definido nos artigos 9º-B e 9º-C da 
Instrução CVM 539, sendo admitida, ainda, a participação de Pessoas Vinculadas. 

Roadshow e Procedimento de Bookbuilding  

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será aceita a participação de investidores da Oferta que 
são Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding.  

Caso haja excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA (sem considerar os CRA objeto de 
exercício da Opção de Lote Adicional), não será permitida a colocação de CRA perante Pessoas Vinculadas 
e os Pedidos de Reserva realizados por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.  

Prazo Máximo de Colocação 

O prazo máximo para colocação dos CRA é de até 6 (seis) meses, contados a partir da data de divulgação 
do Anúncio de Início, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, encerrando-se, de qualquer forma, 
até 15 de junho de 2021. 

Preço de Integralização e Forma de Integralização 

Os CRA serão integralizados à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor 
Nominal Unitário. Todos os CRA serão subscritos e integralizados em uma única Data de Integralização. O 
Preço de Integralização será pago à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos CRA, de 
acordo com os procedimentos estabelecidos pela B3: (i) nos termos do respectivo Boletim de Subscrição; 
e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme Termo de Securitização. 

Inadequação do Investimento 

O investimento em CRA não é adequado aos Investidores que: (i) não sejam considerados qualificados, 
nos termos da regulamentação aplicável; (ii) necessitem de liquidez com relação aos títulos adquiridos, 
uma vez que a negociação de certificados de recebíveis do agronegócio no mercado secundário brasileiro 
é restrita; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor agrícola. 
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Multa e Juros Moratórios 

Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Emissora aos Titulares de CRA, 
de acordo com o Termo de Securitização, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, além da 
remuneração devida, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 
(i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e (ii) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois 
por cento) sobre o saldo das obrigações, acrescido da remuneração devida, que continuará a incidir sobre 
o valor original do débito em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, conforme o caso, nas hipóteses previstas no CDCA e/ou no Termo de Securitização. 

Prorrogação dos Prazos 

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação aos CRA, sem 
que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, caso a 
respectiva data de vencimento não seja Dia Útil. 

Publicidade 

Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses 
dos Titulares dos CRA, deverão ser veiculados, na forma de aviso, no jornal de grande circulação 
geralmente utilizado pela Emissora para publicação de seus atos societários, qual seja o “Estado de São 
Paulo”, devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação em até 2 
(dois) dias antes da sua ocorrência.  

A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar todos os Titulares dos CRA 
e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e decisões, desde que comprovados 
ao Agente Fiduciário. O disposto nesta cláusula não inclui “atos e fatos relevantes”, que deverão ser 
divulgados na forma prevista na Instrução da CVM 358. 

As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou 
regulamentares, através do sistema da CVM de envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE, ou de 
outras formas exigidas pela legislação aplicável. 

Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

A CVM poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a oferta de distribuição que: (i) esteja se 
processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha 
sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o 
respectivo registro. 

A CVM deverá proceder à suspensão da Oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento 
sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a 
irregularidade apontada deverá ser sanada. 

Findo o prazo acima referido sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a 
CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro. Ainda, a rescisão do Contrato 
de Distribuição importará no cancelamento do referido registro. 

A Emissora e o Coordenador Líder deverão dar conhecimento da suspensão ou do cancelamento aos 
investidores que já tenham aceitado a Oferta, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer 
outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que 
confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a 
declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.  

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração 
substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do 
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pedido de registro da Oferta, que acarrete aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e 
inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação ou revogação da Oferta.  

Em caso de revogação da Oferta os atos de aceitação anteriores ou posteriores tornar-se-ão sem efeito, 
sendo que os valores eventualmente depositados pelos investidores serão devolvidos pela Emissora e/ou 
pelo Coordenador Líder, sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer 
tributos eventualmente aplicáveis, se a alíquota for superior a zero, no prazo de 3 (três) Dias Úteis, 
contados da referida comunicação. 

A Emissora e/ou o Coordenador Líder podem requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, caso 
ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta, 
existentes na data do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, que resulte em aumento 
relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta. 

Adicionalmente, a Emissora e/ou o Coordenador Líder podem modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a 
fim de melhorar seus termos e condições para os Investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 
3º da Instrução CVM 400.  

Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para 
distribuição da Oferta poderá ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, contados da aprovação do pedido 
de modificação. 

A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio do 
mesmo instrumento utilizado para divulgação do Anúncio de Início e do Anúncio de Encerramento, 
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. Após a divulgação do anúncio com a modificação 
dos termos da Oferta, o Coordenador Líder somente aceitará ordens daqueles Investidores que estejam 
cientes dos termos do referido anúncio.  

Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta serão comunicados diretamente, por correio eletrônico, 
correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação a respeito da 
modificação, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o 
interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção da sua aceitação em caso de 
silêncio. Em caso de desistência da aceitação da Oferta pelo investidor em razão de revogação ou qualquer 
modificação na Oferta, os valores eventualmente depositados pelo investidor desistente serão devolvidos 
pela Emissora e/ou o Coordenador Líder, sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, se a alíquota for superior a zero, no prazo de 3 
(três) Dias Úteis, contados da data em que em receber a comunicação enviada pelo investidor de 
revogação da sua aceitação. 

Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou 
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os valores eventualmente 
dados em contrapartida à aquisição dos CRA, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da 
Instrução CVM 400.  

Procedimentos de Verificação de Cumprimento das Obrigações dos Prestadores de Serviço 

A Emissora dispõe de regras e procedimentos adequados, devidamente previstos nos respectivos 
contratos de prestação de serviço, os quais incluem, sem prejuízo das disposições específicas de cada 
contrato de prestação de serviços: (i) o envio de informações periódicas; e (ii) a obrigação de envio de 
notificações em casos extraordinários, que lhe permitirão o efetivo controle e diligência do cumprimento 
das obrigações dos prestadores de serviços da Oferta, nos termos dos Documentos da Operação.  

Diante do descumprimento de obrigações por parte dos prestadores de serviços da Oferta, poderá a 
Emissora proceder à sua substituição, conforme previsto no item "Critérios e Procedimentos para 
Substituição", abaixo, e nos respectivos contratos de prestação de serviço.  

Agência de Classificação de Risco 

Os CRA não foram e não serão submetidos à apreciação de agência de classificação de risco. 
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Agente Fiduciário 

O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas funções até que um novo agente 
fiduciário assuma, nas hipóteses impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou 
qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
ocorrência de qualquer desses eventos, uma Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente 
fiduciário. 

A Assembleia a que se refere o parágrafo acima poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário a ser 
substituído, pela Emissora, por Titulares dos CRA que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos 
CRA em Circulação, ou pela CVM, nos termos do artigo 7º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM 583. Se 
a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias corridos antes do termo final do prazo referido na cláusula 
acima, caberá à Emissora efetuá-la no dia imediatamente seguinte, observado o artigo 24 da Instrução 
CVM 600. 

A substituição do Agente Fiduciário deverá ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, 
contados do registro do aditamento do Termo de Securitização, acompanhada da sua manifestação 
acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Instrução CVM 583. 

O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata contratação de seu substituto a 
qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, maioria absoluta 
dos CRA em Circulação, reunidos em Assembleia Geral convocada na forma prevista pela Cláusula 12 do 
Termo de Securitização. 

Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da Assembleia Geral para escolha do novo 
agente fiduciário ou nomear substituto provisório, conforme disposição do parágrafo 3º do artigo 7º, da 
Instrução CVM 583. 

O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres, atribuições e 
responsabilidades constantes da legislação aplicável e do Termo de Securitização. 

A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de aditamento ao Termo de 
Securitização. 

Auditor Independente da Emissora  

O Auditor Independente da Emissora foi contratado pela Emissora para auditar as demonstrações 
financeiras do Patrimônio Separado em conformidade com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e 
na Instrução CVM 600. Para o exercício de 2021, os serviços prestados pelo Auditor Independente da 
Emissora foram contratados pelo valor previsto de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais) anuais, 
reajustado pelo IGP-M ou, na falta deste ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que 
vier a substituí-lo, o qual corresponde aproximadamente a 0,006%, sem considerar o eventual exercício 
da Opção de Lote Adicional.  

Nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 308, os auditores independentes não podem prestar serviços 
para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo 
de três anos para a sua recontratação, exceto caso: (i) a companhia auditada possua comitê de auditoria 
estatutário em funcionamento permanente (instalado no exercício social anterior à contratação do 
auditor independente); e (ii) o auditor seja pessoa jurídica (sendo que, nesse caso, o auditor independente 
deve proceder à rotação do responsável técnico, diretor, gerente e de qualquer outro integrante da 
equipe de auditoria com função de gerência, em período não superior a cinco anos consecutivos, com 
intervalo mínimo de três anos para seu retorno).  

Tendo em vista que a Emissora não possui comitê de auditoria estatutário em funcionamento 
permanente, a Emissora tem por obrigatoriedade trocar o auditor independente a cada período de cinco 
anos. Ainda em atendimento ao artigo 23 da Instrução CVM 308, a Emissora não contrata os auditores 
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independentes para a prestação de serviços de consultoria que possam caracterizar a perda de sua 
objetividade e independência.  

Adicionalmente, independente do atendimento a obrigação normativa, um dos motivos de maior 
preponderância, para a administração da Emissora, na seleção, contração e, quando o caso, substituição 
de empresa de auditoria independente, é a experiência, o conhecimento acumulado, a familiaridade da 
mesma em relação ao mercado financeiro, em particular aos produtos de securitização e outros produtos 
que envolvem o mercado financeiro de forma geral, além da qualidade na prestação de serviços. Havendo 
prejuízos em tais qualidades, a Emissora deverá estabelecer os novos padrões de contratação. 

O Auditor Independente da Emissora poderá ser substituído por deliberação em Assembleia Geral. 

B3 

A B3 poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia autorizadas, sem a necessidade 
de aprovação da Assembleia Geral, nos seguintes casos: (i) se falir, requerer recuperação judicial ou iniciar 
procedimento de recuperação extrajudicial, tiver sua falência, intervenção ou liquidação requerida; (ii) se 
for cassada sua autorização para execução dos serviços contratados. 

Os Titulares dos CRA, mediante aprovação da Assembleia Geral, poderão requerer a substituição da B3 
em hipóteses diversas daquelas previstas acima, observado que tal decisão deverá ser submetida à 
deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização. 

Escriturador e Custodiante 

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., atuando nesta Oferta como Custodiante, fará 
jus a remuneração de (i) R$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcela única, à título de Agente Registrador do 
Lastro; e (ii) R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), mensais. Nos termos do artigo 9º, inciso X, da Instrução 
CVM 600, a despesa mensal representa o percentual anual correspondente a 0,014% do Valor Total da 
Emissão, sem considerar o eventual exercício da Opção de Lote Adicional. As parcelas serão reajustadas 
anualmente pelo IPCA ou, na falta deste ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que 
vier a substituí-lo.  

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., atuando nesta Oferta escriturador, fará jus a 
remuneração de (i) R$ 1.000,00 (mil reais), em parcela única, à título de implantação; e (ii) R$500,00 
(quinhentos reais), mensais. Nos termos do artigo 9º, inciso X, da Instrução CVM 600, a despesa mensal 
representa o percentual anual correspondente a 0,006% do Valor Total da Emissão, sem considerar o 
eventual exercício da Opção de Lote Adicional. As parcelas serão reajustadas pelo IPCA ou, na falta deste 
ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, após a vigência de 1 
(um) ano do Contrato de Escrituração. 

O Escriturador e Custodiante poderão ser substituídos mediante aprovação em Assembleia Geral. 

A substituição do Escriturador ou Custodiante deverá ser comunicada mediante notificação por escrito 
com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência enviada ao Agente Fiduciário. As parcelas serão 
reajustadas anualmente pelo IPCA ou, na falta deste ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo 
índice que vier a substituí-lo. 

Banco Liquidante 

O Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a liquidação de 
quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares dos CRA, executados por meio do sistema da B3, 
nos termos da Cláusula 2.8 do Termo de Securitização. A remuneração do Banco Liquidante será arcada 
pela Emissora com recursos próprios. A remuneração do Banco Liquidante será arcada pela Emissora com 
recursos próprios. 

A substituição do Banco Liquidante deverá ser deliberada em Assembleia Geral. 
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Tributação dos CRA 

Os Titulares dos CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste Prospecto 
Preliminar para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRA, devendo consultar 
seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a 
outros tributos que não o imposto de renda eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos 
porventura auferidos em transações com CRA. 

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil 

Como regra geral, conforme estabelece a Instrução Normativa RFB 1.585, com alterações posteriores, os 
rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão sujeitos à incidência do 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, 
aplicadas em função do prazo do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento e 
oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e 
oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos 
e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos 
por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por cento).  

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação como 
pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições financeiras, fundos de investimento, 
seguradoras, por entidades de previdência privada, sociedades de capitalização, corretoras e 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil ou investidor 
estrangeiro. 

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando o direito 
à restituição ou compensação com o IRPJ apurado em cada período de apuração. O rendimento também 
deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% 
(quinze por cento) e adicional de 10%, (dez por cento) sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro 
tributável que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota 
da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9% (nove por cento). 

Com a edição do Decreto nº 8.426/2015, alterado pelo Decreto nº 8.451/2015, os rendimentos em CRA 
auferidos por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS em relação aos fatos 
geradores ocorridos a partir de julho de 2015 estão sujeitos à incidência dessas contribuições às alíquotas 
de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4%, respectivamente. Com relação aos investimentos, 
inclusive por meio de fundos de investimento, de titularidade de instituição financeira, agências de 
fomento, sociedade de seguro, de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos e valores 
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF. 

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA por 
essas entidades, via de regra, e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à 
alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); e pela CSLL, à alíquota de 20% 
(vinte por cento) no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 
15% (quinze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. No caso das cooperativas de crédito, a alíquota 
da CSLL é de 17% (dezessete por cento) para o período entre 1º de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 
2018, sendo reduzida a 15% (quinze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. Em 6 de outubro de 2015 
foi publicada a Lei nº. 13.169, por meio da qual a alíquota da CSLL aplicável às instituições financeiras e 
equiparadas foi majorada para 20% (vinte por cento) até 31 de dezembro de 2018, com produção de 
efeitos a partir de 1º de setembro de 2015.  

De acordo com o artigo 14 da Instrução Normativa RFB 1.585, os rendimentos e ganhos líquidos ou de 
capital, auferidos pelas carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobiliários) estão, em regra, 
isentas de imposto de renda.  
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Ainda, em relação às instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão, 
em regra geral, sujeitos a Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, conforme estabelece a Instrução 
Normativa nº 1.285/2012, com alterações posteriores. 

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão atualmente isentos de 
imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3º, inciso IV, da Lei 11.033. 
De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil - RFB, expressa no artigo 55, parágrafo único, da 
Instrução Normativa RFB nº. 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção se aplica, inclusive, ao ganho de 
capital auferido na alienação ou cessão dos CRA (IN RFB nº 1.585/15). 

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o 
imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, II, da Lei 8.981). As entidades imunes estão 
dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte pagadora, nos 
termos do artigo 71 da Lei nº 8.981, com a redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995).  

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra geral, 
o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no País. 
Por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos 
investidores não residentes cujos recursos adentrarem o País de acordo com as normas do Conselho 
Monetário Nacional (Resolução CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014) e que não sejam residentes 
em jurisdição com tributação favorecida. Nessa hipótese, os rendimentos auferidos por investidores 
estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%. Os ganhos de capital 
auferidos pelos investidores em questão em operações realizadas em bolsa de valores, mercadorias, 
futuros ou assemelhadas não estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda. A remuneração 
produzida pelos certificados de recebíveis do agronegócio detidos por pessoas físicas residentes no 
exterior, inclusive em país com tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996 estará 
isenta do imposto de renda. 

Imposto sobre Operações de Câmbio 

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos 
mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas pela Resolução CMN 
4.373, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos 
investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota 
zero no retorno dos recursos, conforme Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações 
posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato 
do Poder Executivo Federal, até o percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a 
transações ocorridas após esta eventual alteração. 

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários 

As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto 6.306. Em qualquer 
caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, 
até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a 
transações ocorridas após este eventual aumento. 

Informações Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente Oferta poderão ser 
obtidos junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à B3 e/ou à CVM. 

O COORDENADOR LÍDER RECOMENDA AOS INVESTIDORES INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DOS 
PEDIDOS DE RESERVA OU DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO QUE (I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS 
TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO PEDIDO DE RESERVA, ESPECIALMENTE OS PROCEDIMENTOS 
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RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES 
DESTE PROSPECTO, ESPECIALMENTE NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, A PARTIR DA PÁGINA 95, QUE 
TRATA, DENTRE OUTROS, SOBRE OS RISCOS AOS QUAIS A OFERTA ESTÁ EXPOSTA; (II) VERIFIQUEM COM 
O COORDENADOR LÍDER OU PARTICIPANTE ESPECIAL, ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO DE RESERVA, 
A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE OU CONTA DE INVESTIMENTO 
NELE ABERTA E/OU MANTIDA, PARA FINS DE GARANTIA DO PEDIDO DE RESERVA; E (III) ENTREM EM 
CONTATO COM O COORDENADOR LÍDER OU PARTICIPANTE ESPECIAL PARA OBTER INFORMAÇÕES 
MAIS DETALHADAS ACERCA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE RESERVA 
OU, SE FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO NO COORDENADOR LÍDER OU PARTICIPANTE 
ESPECIAL, TENDO EM VISTA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTADOS PELO RESPECTIVO 
COORDENADOR. UMA VEZ ENCERRADA A OFERTA, O COORDENADOR LÍDER OU PARTICIPANTE 
ESPECIAL DIVULGARÁ O RESULTADO DA OFERTA MEDIANTE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DE 
ENCERRAMENTO. 
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8. DECLARAÇÕES 

Declaração da Emissora 

A Emissora declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, do artigo 11, parágrafo 1º, inciso III 
da Instrução CVM 600, e das Leis 9.514 e 11.076, exclusivamente para os fins do processo de registro da 
Oferta na CVM, que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, correção, qualidade e suficiência das informações 
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta, tendo verificado a 
legalidade e a ausência de vícios na Oferta e na emissão dos CRA; 

(ii) este Prospecto contém e o Termo de Securitização e o Prospecto Definitivo conterão as 
informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos Investidores a serem ofertados, da 
Emissora e da Devedora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua 
atividade e quaisquer outras informações relevantes, sendo tais informações verdadeiras, 
consistentes, corretas e suficientes para permitir aos Investidores uma tomada de decisão 
fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações prestadas e a serem prestadas, por ocasião do registro da Oferta, do arquivamento 
deste Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo, bem como aquelas fornecidas ao mercado 
durante a Oferta, respectivamente, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes 
para permitir aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) este Prospecto foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes, 
incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 e a Instrução CVM 600;  

(v) nos temos da Lei 9.514 e da Lei 11.076, será instituído regime fiduciário sobre os Direitos 
Creditórios do Agronegócio, bem como sobre outros valores a eles vinculados e/ou depositados 
na Conta Centralizadora; e 

(vi) verificou com diligência a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade, 
consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Prospecto Preliminar e no 
Termo de Securitização. 

Declaração do Agente Fiduciário 

O Agente Fiduciário declara, nos termos do artigo 5º, da Instrução CVM 583 e do artigo 11, parágrafo 1º, 
inciso III da Instrução CVM 600, exclusivamente para os fins do processo de registro da Oferta na CVM, 
que atestou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e a ausência de vícios da operação e tomou todas 
as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: 

(i) verificou, em conjunto com a Emissora e com o Coordenador Líder, a legalidade e a ausência de 
vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, 
correção e suficiência das informações prestadas neste Prospecto e no Termo de Securitização; e 

(ii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 6º da 
Instrução CVM 583. 

Declaração do Coordenador Líder 

O Coordenador Líder declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e artigo 11, parágrafo 1º, 
inciso III da Instrução CVM 600: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por 
ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta, tendo verificado a legalidade e a 
ausência de vícios na Oferta e na emissão dos CRA; 
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(ii) este Prospecto e o Termo de Securitização contêm e o Prospecto Definitivo conterão as 
informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos Investidores a respeito dos CRA a 
serem ofertados, da Emissora e da Devedora, suas atividades, situação econômico-financeira, os 
riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, sendo tais informações 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para permitir aos Investidores uma tomada de 
decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de 
diligência ou omissão, para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora são 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos Investidores uma tomada de 
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações fornecidas ao mercado durante 
todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização 
do registro da companhia aberta que integram este Prospecto ou que venham a integrar o 
Prospecto Definitivo, são e serão suficientes, permitindo aos Investidores a tomada de decisão 
fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) este Prospecto foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes, 
incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 e a Instrução CVM 600; e 

(v) verificou, em conjunto com a Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade e ausência de vícios 
da Emissão, além de ter agido com elevados padrões de diligência para assegurar a veracidade, 
consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Prospecto e no Termo de 
Securitização. 
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9. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO CDCA 

Os Direitos Creditórios do CDCA vinculados aos CRA, bem como as suas características específicas, estão 
descritos no CDCA e constantes do Anexo I ao Termo de Securitização, nos termos do artigo 9º e do Anexo 
11-I da Instrução CVM 600, em adição às características gerais descritas na Cláusula Segunda do Termo 
de Securitização. 

A Devedora emitiu o CDCA em favor da Emissora, que os vinculou aos CRA. 

Os Direitos Creditórios do CDCA contam com as seguintes características: 

Valor Total dos Direitos Creditórios do CDCA 

Os Direitos Creditórios do CDCA terão valor total de, inicialmente, R$120.000.000,00 (cento e vinte 
milhões de reais), correspondente ao valor nominal do CDCA. Na hipótese de, por ocasião do 
encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a investidores para subscrição e integralização dos 
CRA ser inferior a 120.000 (cento e vinte mil) CRA, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil 
reais) na Data de Emissão dos CRA, a Devedora fica desde já autorizada a reduzir o Valor Nominal do 
CDCA, mediante formalização de aditamento ao CDCA, sem a necessidade de aprovação da 
Securitizadora, de deliberação societária da própria Devedora ou aprovação por assembleia de titulares 
dos CRA, nos termos do Termo de Securitização, desde que após referida redução o novo valor nominal 
do CDCA não seja inferior ao produto da quantidade de CRA efetivamente colocada junto a investidores 
pelo valor nominal unitário dos CRA na Data de Emissão dos CRA. 

Lastro do CDCA 

O CDCA terá como lastro, direitos creditórios de titularidade da Devedora, decorrentes do fornecimento 
de insumos e materiais, nos termos do Contrato de Fornecimento, conforme detalhados no Anexo I do 
CDCA e representando 100% (cem por cento) dos direitos creditórios totais decorrentes do Contrato de 
Fornecimento. 

Vinculação à Emissão dos CRA 

Até a quitação integral das Obrigações Garantidas, a Emissora obriga-se a manter os Direitos Creditórios 
do CDCA, as Garantias, a Conta Centralizadora, os Créditos Cedidos Fiduciariamente na Conta Vinculada 
e todos os direitos, bens e pagamentos, a qualquer título, deles decorrentes, agrupados no Patrimônio 
Separado, constituído especialmente para esta finalidade, na forma descrita no Termo de Securitização. 

Os Direitos Creditórios do CDCA serão expressamente vinculados aos CRA por força do Regime Fiduciário, 
não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensação com ou em razão de outras 
obrigações da Emissora. 

Veracidade e Qualidade dos Direitos Creditórios dos CDCA 

A Emissora e o Coordenador Líder permanecerão responsáveis pela veracidade, consistência, qualidade e 
suficiência das informações prestadas neste Prospecto e no Termo de Securitização, nos termos do artigo 
56 da Instrução CVM nº 400/03 e do inciso III do parágrafo 1º do artigo 11 da Instrução CVM nº 600, o 
que inclui a caracterização dos devedores ou credores dos Direitos Creditórios do CDCA como produtores 
rurais e/ou cooperativas de produtores rurais, bem como das atividades que deram origem aos referidos 
Direitos Creditórios do CDCA como atividades de produção, comercialização, beneficiamento ou 
industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na 
atividade agropecuário.  
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Autorização  

A emissão do CDCA e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram aprovados em 
reunião de sócios da Devedora, realizada em 1 de abril de 2021, cuja ata encontra-se em processo de 
arquivamento na JUCESP. 

Remuneração do CDCA 

A partir da Data da Primeira Integralização, sobre o Valor Nominal Atualizado ou seu saldo, conforme o 
caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes ao maior valor entre: (i) o IPCA + 5,95% (cinco 
inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis, nos termos da Cláusula 5 do CDCA; e (ii) o Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, denominação da 
antiga Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2024, baseada na 
cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), 
acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 4,20% (quatro inteiros e vinte centésimos por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois dias úteis) conforme vier a ser definido no 
Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido pelo Coordenador Líder.  

A Remuneração do CDCA será paga conforme datas previstas no Anexo II do CDCA.  

Amortização Programada 

A Devedora estará obrigada a realizar o pagamento do Valor Nominal Atualizado do CDCA ou seu saldo, 
em moeda corrente nacional, nas datas de pagamento previstas no Anexo II do CDCA, devendo ser 
realizado pela Devedora tempestivamente diretamente na Conta Centralizadora, ou mediante 
transferência da Conta Vinculada para a Conta Centralizadora. 

A Emissora informará à Devedora, com antecedência mínima de 1 (um) Dia Útil imediatamente anteriores 
a cada data de pagamento do CDCA e/ou data de pagamento de remuneração do CDCA, conforme o caso, 
o valor a ser pago pela Devedora na respectiva data de pagamento do CDCA e/ou data de pagamento de 
remuneração do CDCA, conforme o caso, mediante envio de e-mail aos seguintes endereços eletrônicos: 
(i) christyan.busato@adufertil.com.br; e (ii) c.silva@adufertil.com.br.. 

Datas de Pagamento de Remuneração do CDCA e Datas de Pagamento de Amortização do CDCA 

O Valor Nominal Atualizado ou seu saldo, conforme o caso, será amortizado em 7 (sete) parcelas, nos 
meses de maio e novembro de cada ano (excetuado o ano de emissão deste CDCA), conforme tabelas 
constantes no Anexo II, a partir de 13 de maio de 2022 e até a Data de Vencimento, conforme o caso. 

Ressalvadas as hipóteses de decretação de vencimento antecipado das obrigações decorrentes do CDCA 
e/ou resgate antecipado do CDCA, os pagamentos da remuneração do CDCA acontecerão nas seguintes 
datas: 

Período Datas de Pagamento da Remuneração do CDCA 

1 12/11/2021 

2 13/05/2022 

3 14/11/2022 

4 12/05/2023 

5 14/11/2023 

6 14/05/2024 

7 14/11/2024 

8 14/05/2025 

A Remuneração deverá ser paga em 8 (oito) parcelas nos meses de novembro e maio de cada ano, sendo 
a primeira em 12 de novembro de 2021 e a última na Data de Vencimento, a cada Data de Pagamento. 

mailto:christyan.busato@adufertil.com.br
mailto:c.silva@adufertil.com.br
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Ressalvadas as hipóteses de decretação de vencimento antecipado das obrigações decorrentes do CDCA 
e/ou resgate antecipado do CDCA, o pagamento do Valor Nominal Atualizado do CDCA ou seu saldo, 
conforme o caso, acontecerá nas seguintes datas: 

Período Datas de Amortização Programada do CDCA Percentual de Amortização do Principal 

1 13/05/2022 14,29% 

2 14/11/2022 16,67% 

3 12/05/2023 20,00% 

4 14/11/2023 25,00% 

5 14/05/2024 33,33% 

6 14/11/2024 50,00% 

7 14/05/2025 100,00% 

Atualização Monetária dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

O Valor Nominal do CDCA ou seu saldo, conforme o caso, será atualizado monetariamente, a partir da 
Data da Primeira Integralização ou desde a Data de Aniversário imediatamente anterior, o que ocorrer 
por último, inclusive, até a próxima Data de Aniversário, exclusive, pela variação do IPCA, de acordo com 
a fórmula prevista no CDCA, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal do CDCA ou 
seu saldo, conforme o caso, automaticamente. 

Prazo e Data de Vencimento do CDCA 

1.463 (mil quatrocentos e sessenta e três) dias corridos dias corridos para o CDCA, vencendo-se estes, 
portanto, em 14 de maio de 2025, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes do CDCA ou resgate antecipado do CDCA, conforme aplicável.  

Procedimentos de Cobrança do CDCA 

Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Cláusula 9 do CDCA, sem o pagamento dos valores 
devidos pela Devedora em decorrência do CDCA, ou ainda, se observadas as previsões do Termo de 
Securitização quanto ao vencimento antecipado da emissão dos CRA, a Emissora poderá executar ou 
excutir o CDCA, os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA e as Garantias oferecidas pela Devedora pelos 
Garantidores e/ou por terceiros, conforme for o caso, observado o prazo de vencimento dos Direitos 
Creditórios do Lastro do CDCA, podendo para tanto promover, de forma simultânea ou não: (i) a execução 
do CDCA; e (ii) a excussão das Garantias, aplicando, em qualquer caso, o produto de tal venda ou excussão 
na amortização do saldo devedor do CDCA e dos demais encargos moratórios e penalidades devidas, 
observado o disposto na Cláusula 10.2 do CDCA. 

Na ocorrência da declaração do vencimento antecipado do CDCA, a Devedora e/ou os Garantidores 
obrigam-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Atualizado do CDCA, ou saldo do Valor Nominal 
Atualizado do CDCA, conforme o caso, acrescido da devida remuneração do CDCA, calculados pro rata 
temporis desde a última data de pagamento ou, se não houver pagamento anterior, da Data da Primeira 
Integralização até a data do seu efetivo pagamento, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos 
pela Devedora nos termos do CDCA em até 2 (dois) Dias Úteis contados de comunicação neste sentido, a 
ser enviada pela Securitizadora à Devedora e/ou aos Avalistas, sob pena de ficarem obrigados, ainda, ao 
pagamento dos Encargos Moratórios. 

O pagamento dos Direitos Creditórios do CDCA deverá ocorrer nas respectivas datas de pagamento 
previstas no Anexo II do Termo de Securitização. As atribuições de controle e cobrança dos Direitos 
Creditórios do CDCA em caso de inadimplências, perdas, falências e recuperação judicial da Devedora 
caberão à Emissora, nos termos do Termo de Securitização, conforme procedimentos previstos na 
legislação cível e falimentar aplicáveis, desde que aprovado dessa forma em Assembleia Geral, conforme 
previsto no Termo de Securitização. Adicionalmente, e sem prejuízo da obrigação primária de cobrança e 
execução dos Direitos Creditórios do CDCA pela Emissora, o Agente Fiduciário nos termos do artigo 12 da 
Instrução CVM 583, no caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRA, deverá realizar os 
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procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do CDCA, de modo a garantir a satisfação do crédito 
dos Titulares de CRA. Os recursos obtidos com o recebimento e cobrança dos créditos serão depositados 
diretamente na Conta Centralizadora, sem ordem de preferência ou subordinação entre si, 
permanecendo segregados de outros recursos. Os custos decorrentes da cobrança dos Direitos 
Creditórios do CDCA inadimplidos serão arcadas pelo Patrimônio Separado. Não serão constituídas 
provisões ou fundos de reserva para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Direitos Creditórios do CDCA 
inadimplidos.  

Garantias 

Os Direitos Creditórios do CDCA contam com as seguintes Garantias: (i) Aval; e (ii) Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios. As Garantias possuem as seguintes características: 

Cessão Fiduciária 

Em garantia ao fiel e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, a Devedora constituiu, em 
favor da Emissora, a Cessão Fiduciária sobre os Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos termos previstos 
no Contrato de Cessão Fiduciária.  

Os Créditos Cedidos Fiduciariamente, outorgados em garantia à Emissora, deverão representar o 
montante equivalente a, no mínimo, a Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, conforme apurações a 
serem realizadas pela Emissora nos termos e nos prazos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária, até 
que todas as obrigações relacionadas ao CDCA e, consequentemente, aos CRA, sejam cumpridas, 
conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária e no Termo de Securitização. Para fins de apuração 
da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, será considerada a fórmula descrita no Contrato de Cessão 
Fiduciária. 

No caso de perda ou deterioração das Garantias que fiquem abaixo da Razão de Garantia da Cessão 
Fiduciária, obriga-se a Devedora a notificar e informar por escrito à Emissora, com cópia ao Agente 
Fiduciário, os fatos que acarretaram a perda ou deterioração de referidas Garantias, no prazo de 2 (dois) 
Dias Úteis do seu conhecimento a respeito da perda ou deterioração das Garantias, bem como 
providenciar, em até 10 (dez) Dias Úteis nos termos previstos nos Documentos da Operação, prorrogáveis 
por igual período, desde que a Devedora comprove à Emissora, em forma e teor satisfatórios à Emissora, 
que está tomando todas as medidas necessárias à efetivação do disposto neste parágrafo, o reforço das 
Garantias ou, ainda, a sua substituição, para que sejam reestabelecidas as razões de garantia, observado 
o disposto na Cláusulas 2.7.4 e 6.3 do CDCA. Para que não pairem dúvidas, as providências acima 
contemplam o efetivo aperfeiçoamento do reforço ou da substituição das Garantias, nos termos da 
legislação aplicável. 

Aval 

O CDCA contará com garantia fidejussória, prestada pelos Garantidores, na modalidade de Aval, na forma 
regulada pelo CDCA, por meio da qual os Garantidores, no limite de até 20% (vinte por cento) do Valor 
Total da Emissão por Avalista, em caráter irrevogável e irretratável, na condição de avalistas, principais 
pagadores e responsáveis solidários com relação a todas as obrigações principais e acessórias da Devedora 
para com a Emissora, conforme estabelecidas no CDCA. 

Nos termos da Lei Uniforme de Genebra, os Garantidores, na condição de devedores solidários e 
principais pagadores, juntamente com a Devedora, perante a Emissora, para o adimplemento da 
obrigação de pagamento constante no CDCA, assinarão o CDCA, conforme o caso, e declararão estar 
cientes e autorizarão a outorga da presente garantia, aceitando todos os termos, condições e 
responsabilidades que daí advenham, sem a existência de qualquer benefício de ordem e de divisão entre 
a Devedora e os Garantidores. 

O Aval considera-se prestado a título oneroso, de forma que possui interesse econômico no resultado da 
operação, desta se beneficiando. 
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O Aval entrará em vigor na Data de Emissão do CDCA e permanecerá válido e vigente em todos os seus 
termos enquanto persistirem quaisquer obrigações ou responsabilidades para com a Emissora em 
decorrência do CDCA, extinguindo-se imediata e automaticamente mediante seu integral cumprimento. 

Cabe à Emissora, em benefício do Patrimônio Separado, requerer a execução, judicial ou extrajudicial, do 
Aval. O Aval poderá ser excutido e exigido quantas vezes forem necessárias para a integral liquidação dos 
valores devidos, contra os Garantidores. A não-excussão, total ou parcial, do Aval, ou sua excussão tardia, 
não ensejará, em hipótese nenhuma, perda do direito de excussão do Aval pela Emissora, pelo Agente 
Fiduciário, caso esteja administrando o Patrimônio Separado, e/ou pelos titulares dos CRA, nos termos da 
Cláusula 8.5.1 do CDCA. 

Oferta de Resgate Antecipado do CDCA 

A Devedora poderá realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total do CDCA, com o 
consequente cancelamento do CDCA em caso de resgate, de acordo com os termos e condições previstos 
abaixo.  

A Devedora deverá comunicar à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, sobre a realização da Oferta 
de Resgate Antecipado do CDCA, descrevendo os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado 
do CDCA, inclusive: (i) a data efetiva para o resgate e pagamento do CDCA a serem resgatados, o que não 
poderá exceder 60 (sessenta) dias da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado do CDCA; (ii) o 
Prêmio de Resgate, caso aplicável, o qual não poderá ser negativo; e (iii) demais informações sobre a 
Oferta de Resgate Antecipado do CDCA necessárias para tomada de decisão pelos titulares dos CRA em 
relação à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA. 

Recebida a Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado do CDCA, a Emissora deverá comunicar os 
titulares dos CRA, com cópia ao Agente Fiduciário, sobre a Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, tendo 
o comunicado o dever de refletir os mesmos termos e condições estabelecidos para a Oferta de Resgate 
Antecipado do CDCA, por meio de publicação de comunicado específico sobre a Oferta de Resgate 
Antecipado do CDCA aos titulares dos CRA no jornal “Estado de São Paulo” e divulgação em seu site e do 
Agente Fiduciário, conforme estabelecido na Cláusula 7.6.1 do Termo de Securitização. 

Os titulares dos CRA deverão optar pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA em até 10 (dez) 
Dias Úteis da data de publicação da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA por meio de 
carta protocolada ou carta/e-mail encaminhado com aviso de recebimento, sendo que o recebimento de 
tal correspondência pela Emissora deverá ocorrer dentro do Prazo de Adesão à Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA. A Emissora deverá aderir à Oferta de Resgate Antecipado do CDCA na quantidade 
equivalente à quantidade de CRA que os titulares dos CRA tenham aderido à Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA, ou seja, se a adesão for da totalidade dos titulares dos CRA haverá o resgate total 
do CDCA. Todavia caso a adesão seja parcial, ocorrerá a amortização extraordinária proporcional do CDCA, 
na proporção dos titulares de CRA que tiverem aderido à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA. Essa 
adesão deverá ser informada à Devedora em até 2 (dois) Dias Úteis a contar do término do Prazo de 
Adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, sendo que a Devedora terá até 5 (cinco) Dias Úteis para 
realizar o efetivo pagamento do resgate do CDCA, observado o prazo previsto na Cláusula 7.1.1 do CDCA.  

O valor a ser pago pela Devedora a título de resgate, decorrente de Oferta de Resgate Antecipado do 
CDCA deverá corresponder ao valor da quantidade de CRA a ser resgatada, acrescido da Remuneração 
dos CRA, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização (ou a data de pagamento 
da Remuneração dos CRA imediatamente anterior, conforme o caso), inclusive, até a data do efetivo 
resgate dos CRA, exclusive, e de eventual prêmio pelo resgate antecipado.  

A data para realização de qualquer Oferta de Resgate Antecipado do CDCA deverá, obrigatoriamente, ser 
um Dia Útil. 
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Vencimento Antecipado 

Será considerado como um Evento de Resgate Antecipado dos CRA, o vencimento antecipado do CDCA, 
observados os parágrafos abaixo, conforme as hipóteses previstas no CDCA, a seguir descritas. 

São causas de vencimento antecipado automático do CDCA e, consequentemente de resgate antecipado 
dos CRA:  

(i) rescisão, resilição ou qualquer outra forma de extinção do CDCA e/ou do Contrato de Cessão 
Fiduciária durante a vigência dos CRA;  

(ii) descumprimento, pela Devedora e/ou pelos Garantidores, de qualquer obrigação pecuniária, 
principal ou acessória, relacionada com o CDCA e/ou com os demais Documentos da Operação não 
sanada no prazo de até 3 (três) Dias Úteis do respectivo inadimplemento, sem prejuízo da 
incidência de Encargos Moratórios e/ou da Remuneração, conforme aplicável, incidentes após o 
vencimento das respectivas obrigações pecuniárias até seu efetivo pagamento pela Devedora e/ou 
pelos Garantidores; 

(iii) declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária, de qualquer valor, da 
Devedora e/ou de quaisquer de suas Controladas, Controladoras, sociedades sob controle comum 
e/ou subsidiárias e/ou dos Garantidores e/ou de quaisquer de suas Controladas, sociedades sob 
controle comum e/ou Coligadas; 

(iv) rescisão, resilição, término, extinção ou alteração do Contrato de Fornecimento ou de qualquer 
outro contrato de fornecimento que venha a ser lastro do CDCA, exceto nos casos expressamente 
permitidos nos termos do CDCA; 

(v) provarem-se insuficientes, falsas, incorretas ou enganosas, quaisquer das declarações ou garantias 
prestadas pela Devedora e/ou pelos Garantidores no CDCA e/ou nos demais Documentos da 
Operação, conforme o caso, desde que tais declarações ou garantias não sejam corrigidas ou 
sanadas em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu conhecimento pela Devedora e/ou 
pelos Garantidores;  

(vi) pedido de recuperação judicial ou submissão e/ou proposta a qualquer credor ou classe de 
credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial, de extinção, de 
liquidação, de dissolução, de declaração de insolvência ou de falência formulado pela Devedora ou 
qualquer de suas Controladoras ou Controladas e/ou Coligadas e/ou pelos Garantidores;  

(vii) (a) extinção, liquidação ou dissolução da Devedora; ou (b) declaração de insolvência, pedido de 
autofalência, pedido de falência formulado por terceiros, não elidido no prazo legal ou decretação 
de falência da Devedora, qualquer de suas Controladoras ou Controladas, e/ou Coligadas e/ou dos 
Garantidores ou mecanismos similares em outras jurisdições;  

(viii) a ocorrência de qualquer evento que para os fins da legislação aplicável à época na qual ocorrer o 
evento tenha os mesmos efeitos jurídicos da decretação da insolvência, falência, recuperação 
judicial ou extrajudicial da Devedora e/ou dos Garantidores ou qualquer de suas Controladoras 
diretas ou Controladas, sociedades sob controle comum e/ou Coligadas, desde que não elididas no 
prazo legal;  

(ix) comprovado descumprimento, pela Devedora e/ou Garantidores e/ou de quaisquer de suas 
Controladas ou Coligadas, de qualquer decisão ou sentença judicial, arbitral ou administrativa, 
contra a Devedora e/ou Garantidores e/ou quaisquer de suas Controladas ou Coligadas, não 
sanado em prazo eventualmente concedido pela autoridade responsável;  

(x) protesto de títulos contra a Devedora ou qualquer de suas Controladas, Controladoras, sociedades 
sob controle comum e/ou Coligadas e/ou os Garantidores ou qualquer de suas Controladas, 
Controladoras, sociedades sob controle comum e/ou Coligadas, em valor individual ou agregado, 
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igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), exceto se sanado no prazo legal ou tiver 
sido validamente comprovado à Securitizadora no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis que (a) o 
protesto ou a inserção foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro e tenha sido obtida medida 
judicial adequada para a anulação ou sustação de seus efeitos; (b) o protesto ou a inserção for 
cancelado ou suspenso; (c) forem prestadas garantias em juízo, ou ainda, (d) o montante 
protestado foi devidamente quitado pela parte contra a qual o protesto foi realizado;  

(xi) distribuição e/ou pagamento, pela Devedora e/ou Garantidores, conforme aplicável, de lucros, 
dividendos e/ou de juros sobre capital próprio, exceto os dividendos obrigatórios nos termos da 
Lei das Sociedades por Ações, caso a Devedora e/ou quaisquer dos Garantidores estejam em mora 
relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas obrigações pecuniárias previstas nos 
Documentos da Operação e/ou descumprindo os índices financeiros aqui previstos;  

(xii) redução do capital social da Devedora, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, 
exceto se a redução de capital ocorrer exclusivamente para fins de absorção de prejuízos e seja 
limitada ao valor das perdas; 

(xiii) alteração ou modificação (a) do objeto social da Devedora de forma a alterar as atuais atividades 
principais da Devedora ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham prevalência ou 
possam representar desvios em relação às atividades atualmente desenvolvidas pelos Avalistas de 
avalizar este CDCA e (b) do dividendo mínimo obrigatório constante do contrato social da 
Devedora;  

(xiv) na hipótese da Devedora e/ou o Garantidores, direta ou indiretamente, tentarem ou praticarem 
qualquer ato visando a anular, questionar, revisar, cancelar ou repudiar, por meio judicial ou 
extrajudicial, o CDCA e/ou o Contrato de Fornecimento ou qualquer das cláusulas dos demais 
Documentos da Operação;  

(xv) caso qualquer dos documentos comprobatórios dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA que 
venham a substituir o Contrato de Fornecimento não venha a ser devidamente formalizado, 
conforme exigido pela legislação aplicável; 

(xvi) caso qualquer dos documentos comprobatórios do CDCA ou da emissão dos CRA seja, por qualquer 
motivo, rescindido, resilido, terminado, extinto ou insuficiente para a composição do Direitos 
Creditórios do Lastro do CDCA; 

(xvii) invalidade, nulidade, ineficácia ou exequibilidade dos Documentos da Operação;  

(xviii) não utilização, pela Devedora, dos recursos líquidos obtidos com a emissão nos termos dos 
Documentos da Operação;  

(xix) (a) transferência direta ou indireta do controle da Devedora; e (b) liquidação ou dissolução da 
Devedora e/ou insolvência dos Garantidores;  

(xx) cessão, promessa de cessão ou qualquer outra forma de transferência ou promessa de 
transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Devedora e/ou pelos Garantidores, de 
quaisquer obrigações em relação aos Documentos da Operação, exceto se previamente autorizado 
nos Documentos da Operação ou pela Securitizadora, conforme deliberação em Assembleia Geral 
de titulares dos CRA;  

(xxi) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência das Garantias pela Devedora e/ou 
Garantidores, bem como constituição de qualquer outro Ônus sobre as Garantias; 

(xxii) caso seja constatado qualquer vício, invalidade, ou ineficácia na constituição das Garantias, não 
sanado no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis; e/ou 
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(xxiii) não atendimento, após decorridos eventuais prazos de cura previstos nos Documentos de 
Operação, das obrigações de reforço e/ou complemento da Razão de Garantia da Cessão 
Fiduciária, observado o disposto no CDCA. 

São causas de vencimento não automático do CDCA e, consequentemente, de resgate antecipado dos 
CRA nas hipóteses previstas na cláusula 9.2 do CDCA e abaixo transcritas: 

(i) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obrigação não-pecuniária, principal ou acessória, 
relacionada com o CDCA e/ou os demais Documentos da Operação, desde que não sanada no 
prazo previsto no respectivo documento, ou, em caso de omissão, no prazo de até 5 (cinco) Dias 
Úteis, a contar da comunicação do referido descumprimento: (a) pela Devedora e/ou Garantidores 
à Emissora; ou (b) pela Emissora à Devedora e/ou Garantidores, conforme o caso, dos dois o que 
ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido 
estipulado prazo específico nos Documentos da Operação;  

(ii) caso a Devedora deixe de ter auditadas suas demonstrações financeiras por qualquer dos seguintes 
auditores independentes: BDO RCS Auditores Independentes SS, PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/S, Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes ou KPMG Auditores Independentes, ou as empresas que vierem a 
sucedê-las em razão de qualquer operação de reestruturação societária; 

(iii) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade governamental brasileira 
que afete todos ou substancialmente os ativos relevantes da Devedora e/ou de qualquer do 
Garantidores e/ou qualquer Controlada; 

(iv) inobservância das obrigações estabelecidas pela legislação socioambiental e criminal aplicável, 
bem como pelos Princípios do Equador, se aplicável; 

(v) existência de sentença condenatória relativamente à prática de atos pela Devedora e/ou pelo 
Garantidores, que importem em infringência à legislação que trata do combate ao trabalho infantil 
e ao trabalho escravo, bem como ao crime contra o meio ambiente;  

(vi) interrupção das atividades da Devedora por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, determinada 
por ordem judicial ou qualquer outra autoridade competente, exceto se decorrentes de 
determinações emanadas por órgão competente, exclusivamente, como medida para contenção 
da Pandemia provocada pela COVID-19; 

(vii) caso as demonstrações financeiras da Devedora não sejam enviadas para a Emissora, com cópia 
ao Agente Fiduciário, em até 90 (noventa) Dias Úteis após o encerramento de cada exercício social 
anual da Devedora, a partir, inclusive, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;  

(viii) não manutenção, pela Devedora, dos seguintes índices financeiros (“Índices Financeiros”): (i) 
resultado da divisão entre a Dívida Líquida e EBITDA inferior a 2,0 (dois inteiros); (ii) resultado da 
divisão entre EBITDA e Resultado Financeiro Líquido superior a 1,50 (um vírgula cinco); e/ou (iiI) 
razão entre Ativo Circulante e Passivo Circulante igual ou maior que 1,00 (um inteiro), os quais 
serão apurados e revisados anualmente por auditores independentes da Devedora, com base nas 
demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas relativas aos exercícios sociais anuais, 
disponibilizadas na forma prevista na regulamentação aplicável;  

(ix) alteração ou extinção da Conta Vinculada, sem a expressa anuência da Emissora, ou não reposição 
dos valores devidos no Fundo de Despesas, caso a Conta Centralizadora, após transferidos todos 
os valores da Conta Vinculada, não tenha recursos suficientes para referida reposição;  

(x) caso os recursos relativos aos Créditos Cedidos Fiduciariamente devidos sejam transferidos para 
outra conta que não a Conta Vinculada, e a Devedora não realize a transferência de referidos 
recursos para a Conta Vinculada, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da ciência, pela Devedora, de 
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que os recursos foram transferidos para outra conta que não a Conta Vinculada, nos termos do 
Contrato de Cessão Fiduciária;  

(xi) constituição, pela Emissora, de qualquer Ônus sobre o CDCA, que não seja decorrente da sua 
vinculação à emissão dos CRA, nos termos previstos no CDCA;  

(xii) caso, quaisquer dos documentos relacionados à Oferta, inclusive aditamentos, não sejam 
devidamente formalizados e/ou registrados, pela Devedora, conforme o caso, na forma e prazos 
exigidos nos respectivos documentos;  

(xiii) caso as obrigações de pagar da Devedora e/ou dos Garantidores previstas no CDCA deixarem de 
concorrer, no mínimo, em condições pari passu com as demais dívidas com garantia real da 
Devedora e/ou dos Garantidores;  

(xiv) realização de operações com (a) empresas Controladoras, Coligadas e sob Controle comum; e (b) 
acionistas, diretores, funcionários ou representantes legais da Devedora ou de empresas 
Controladoras, Controladas, Coligadas e sob Controle comum; exceto, em ambos os casos, as 
existentes nesta data ou as eventuais operações realizadas nos mesmos termos e condições que 
seriam obtidas em operações similares realizadas com terceiros;  

(xv) existência de decisão judicial condenatória relacionada à violação de qualquer dispositivo de 
qualquer lei ou regulamento contra a prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, 
incluindo, sem limitação, as Normas Anticorrupção, pela Devedora, por sua Controladora, qualquer 
de suas Controladas ou Coligadas;  

(xvi) não obtenção, não renovação, cassação, perda ou suspensão de quaisquer licenças e/ou alvarás 
necessárias para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Devedora e/ou qualquer de 
suas Controladas, que causem a suspensão ou interrupção das atividades da Devedora e/ou 
qualquer de suas Controladas por prazo superior a 15 (quinze) dias corridos contados a partir da 
data em que as atividades forem suspensas ou interrompidas; e/ou 

(xvii) inadimplemento de qualquer obrigação financeira da Devedora e/ou de qualquer dos 
Garantidores, desde que: (a) não decorrente ou relacionada ao CDCA; ou (b) não sanado dentro 
do respectivo período de cura, se e conforme aplicável. 

A ocorrência de qualquer um dos eventos de vencimento antecipado descritos acima, não sanados no 
prazo de cura eventualmente aplicável, deverá ser prontamente comunicada pela Devedora e/ou pelos 
Garantidores à Emissora, em prazo de até 2 (dois) Dias Úteis da sua ocorrência. A Emissora, no caso dos 
eventos de Vencimento Antecipado não automáticos do CDCA, convocará Assembleia Geral para deliberar 
acerca da não declaração de vencimento antecipado do CDCA, nos termos previstos no Termo de 
Securitização, devendo se manifestar de acordo com orientação deliberada na Assembleia Geral sobre a 
eventual não declaração do vencimento antecipado do CDCA. 

Em relação aos eventos de Vencimento Antecipado automáticos do CDCA, será declarado o vencimento 
antecipado do CDCA imediatamente após a verificação da ocorrência desta hipótese pela Devedora, 
independentemente da realização de Assembleia Geral. 

A não declaração, pela Emissora, do Vencimento Antecipado e, consequentemente o não resgate 
antecipado dos CRA, em ocorrendo qualquer evento de Vencimento Antecipado não automático do CDCA, 
dependerá de deliberação prévia de Assembleia Geral especialmente convocada para essa finalidade. 
Caso referida Assembleia Geral não se instale, em primeira convocação, por qualquer motivo, inclusive 
por falta de verificação do quórum mínimo de instalação de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 
CRA em Circulação, será realizada uma segunda convocação, podendo neste caso a Assembleia Geral ser 
instalada com qualquer número. 

O não vencimento antecipado do CDCA, e consequentemente, o não resgate antecipado dos CRA, estará 
sujeito à aprovação de (i) 50% (cinquenta por cento) dos titulares dos CRA em Circulação mais 1 (um), 
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quando em primeira convocação, ou (ii) 50% (cinquenta por cento) dos titulares dos CRA presentes mais 
1 (um), desde que presentes à Assembleia Geral, no mínimo, 30 (trinta por cento) dos CRA em Circulação, 
se em segunda convocação, observado o previsto no Termo de Securitização. Na hipótese de não 
obtenção do quórum de instalação em segunda convocação ou de ausência do quórum necessário para a 
deliberação em segunda convocação para aprovar a não declaração do vencimento antecipado do CDCA, 
será declarado o vencimento antecipado do CDCA e, consequentemente, o resgate antecipado dos CRA. 

Adicionalmente, a Devedora e os Garantidores enviarão à Emissora e ao Agente Fiduciário anualmente, 
conforme aplicável, até o último Dia Útil do respectivo exercício fiscal anual, declaração informando sobre 
a ocorrência ou não de tais eventos. O descumprimento desse dever pela Devedora e/ou pelos 
Garantidores não impedirá a Emissora de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões 
previstas no CDCA e nos demais documentos relacionados aos CRA, inclusive de declarar o vencimento 
antecipado do CDCA e dos CRA. 

Encargos Moratórios 

Os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos, independentemente de aviso, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, de: (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro 
rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória, 
não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o saldo das obrigações, acrescido da Remuneração 
devida, que continuará a incidir sobre o valor original do débito em atraso, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

Procedimentos a serem adotados em caso de Inadimplemento das obrigações, de Perdas dos Direitos 
Creditórios do CDCA ou Falência ou Recuperação da Emissora ou da Devedora 

Na hipótese de eventual inadimplência da Devedora e/ou dos Garantidores, observados os prazos de cura 
previstos nos Documentos da Operação, a Emissora poderá promover as medidas judiciais cabíveis, 
iniciando a execução por quantia certa contra devedor ou qualquer outra medida que entender cabível. 

Além do saldo devedor dos CRA, a Emissora poderá, em caso de inadimplência, cobrar da Devedora e/ou 
os Garantidores, conforme o caso, todas as despesas razoáveis de cobrança judicial, acrescidos das custas, 
incluindo os honorários advocatícios e quaisquer outras despesas judiciais e/ou processuais e os 
honorários de sucumbência, arbitrados em juízo. 

Condições e procedimentos para a Custódia dos Documentos Comprobatórios  

Os Documentos Comprobatórios ficarão sob a guarda e custódia do Custodiante até a data de liquidação 
integral do CDCA, conforme o inciso II, parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ambos do artigo 25 da Lei 11.076. 

O Custodiante será responsável pela guarda das vias físicas dos Documentos Comprobatórios, que 
evidenciam a existência dos direitos creditórios do agronegócio, representados pelo CDCA, devendo 
diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, em perfeita ordem, os Documentos 
Comprobatórios. Deste modo, a verificação do lastro dos CRA e deste CDCA será realizada pelo 
Custodiante de forma individualizada e integral, no momento em que referidos Documentos 
Comprobatórios forem apresentados para registro perante a B3, conforme o caso. Exceto em caso de 
solicitação expressa pelos Titulares de CRA reunidos em Assembleia de Titulares de CRA, o Custodiante 
estará dispensado de realizar verificações posteriores do lastro durante a vigência dos CRA.  

Procedimentos de Verificação do Lastro do CDCA 

A Devedora declarará e garantirá para todos os fins de direito que: (i) os Direitos Creditórios do Lastro do 
CDCA vinculados ao CDCA são existentes, válidos e exigíveis na forma estabelecida no Contrato de 
Fornecimento e na legislação aplicável; e (ii) foram cumpridos todos os requisitos e formalidades legais 
para a sua validade e exequibilidade, nos termos da legislação aplicável, sob pena de vencimento 
antecipado do CDCA, na forma de sua Cláusula 9, responsabilizando-se a Devedora inteiramente pela sua 
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origem e autenticidade perante a Emissora caso esta venha a ser prejudicada por eventual inexatidão da 
declaração acima prestada, desde que devidamente comprovada. 

A Devedora assumirá toda a responsabilidade e exonera a Emissora de qualquer responsabilidade por 
atos, fatos, prejuízos e/ou danos imputados e/ou alegados por quaisquer terceiros, inclusive danos morais 
decorrentes de: (i) alegações envolvendo os negócios ou serviços que deram origem aos Direitos 
Creditórios Lastro do CDCA; e (ii) demais eventos e questionamentos envolvendo os Direitos Creditórios 
Lastro do CDCA. 

Nos termos das Cláusulas 2.7 e seguintes do CDCA, caso, a qualquer momento, os recebíveis decorrentes 
dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA: (a) representem valor inferior ao previsto na Cláusula 2.2 do 
CDCA; e/ou (b) tenham prazo de vigência inferior ao prazo de vigência do CDCA e/ou dos CRA, a Devedora 
obriga-se, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da verificação e comunicação, pela Emissão, da 
insuficiência do valor ou do prazo do lastro do CDCA, conforme o caso, a (i) aumentar o valor dos Direitos 
Creditórios do Lastro do CDCA; (ii) apresentar novo(s) contrato(s) de fornecimento para que seja 
reestabelecido o valor e/ou o prazo, conforme o caso, indicados na Cláusula 2.2 do CDCA; ou (iii) aditar o 
Contrato de Fornecimento para que seja reestabelecido o valor e/ou o prazo, conforme o caso, indicados 
na Cláusula 2.2 do CDCA. 

A Devedora deverá enviar cópia do instrumento de aditamento ao Contrato de Fornecimento ou do(s) 
novo(s) contrato(s) de fornecimento à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário e ao Custodiante, dentro 
do prazo de 10 (dez) Dias Úteis previsto na Cláusula 2.7 do CDCA, e a Emissora deverá, em até 2 (dois) 
Dias Úteis contados do recebimento de tais documentos, confirmar se o aditamento ao Contrato de 
Fornecimento ou o(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento, conforme o caso, será(ão) aceito(s), 
observado, para o caso de novo(s) contrato(s) de fornecimento, os requisitos elencados na Cláusula 2.7.2 
do CDCA, mediante envio de notificação à Devedora neste sentido. 

Sem prejuízo do disposto na Cláusula 2.8 do CDCA, somente poderão ser indicados contratos de 
fornecimento que atendam aos seguintes requisitos a serem avaliados pela Emissora: (i) sejam celebrados 
pela Devedora; (ii) tenha sido realizada a verificação da respectiva formalização, incluindo, para tanto, 
comprovação de assinatura dos representes legais no referido instrumento e documentos societários de 
aprovação; (iii) possuam prazo mínimo de vigência igual ou superior à Data de Vencimento do CDCA; 
(iv) possuam início de vigência em data igual ou anterior à data de vencimento do Contrato de 
Fornecimento; (v) possuam volume mínimo suficiente para representar, juntamente com o Contrato de 
Fornecimento, a Razão de Garantia da Cessão Fiduciária; e (vi) as partes contratantes atendam aos 
requisitos subjetivos do §1º do artigo 23 da Lei 11.076. 

O(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento somente será(ão) válido(s) para fins de composição de lastro do 
CDCA mediante: (i) preenchimento dos requisitos elencados na Cláusula 2.7.2 do CDCA; (ii) celebração de 
aditivo ao CDCA para constar as novas condições do(s) novo(s) contrato(s) e/ou o novo percentual dos 
Direitos Creditórios Lastro do CDCA; (iii) o registro do(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento e do aditivo 
ao CDCA, pelo Custodiante dos Direitos Creditórios do CDCA e pelo Custodiante, na B3; e (iv) emissão de 
parecer jurídico, sem qualquer ressalva, preparado por qualquer dos seguintes assessores legais: 
Demarest Advogados, TozziniFreire Advogados ou outros que venham a ser prévia e expressamente 
aprovado pela Credora, por escrito, para o fim específico de atestar que os novos direitos creditórios a 
serem cedidos fiduciariamente são válidos, eficazes e vinculantes e que atendem aos requisitos previstos 
acima, bem como o recebimento de outros documentos que a Credora julgar necessário, sendo certo que, 
uma vez verificados e cumpridos os requisitos aqui constantes e constantes do parágrafo acima, o 
aditamento ao CDCA deverá ser realizado em até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento da 
notificação a ser enviada pela Emissora à Devedora confirmando se o aditamento ao Contrato de 
Fornecimento ou o(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento, conforme o caso, será(ão) aceito(s), nos 
termos da Cláusula 2.7.1 do CDCA. 

Caso a Devedora não realize a recomposição do lastro do CDCA, inclusive por meio de aditamento e/ou 
substituição do Contrato de Fornecimento, nos termos previstos na Cláusula 2.7 do CDCA, o CDCA deverá 
ser (a) amortizado parcialmente pela Devedora para adequar seu Valor Nominal ao valor dos Direitos 
Creditórios do Lastro do CDCA; ou (b) resgatado integral e antecipadamente na hipótese de inexistir 
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qualquer fluxo financeiro apto a ser utilizado como Direito Creditório do Lastro do CDCA, nos termos da 
Cláusula 7.2 do CDCA. 

A recomposição do lastro do CDCA, desde que realizada em estrita conformidade com o disposto na 
Cláusula 2.7 do CDCA, independentemente de sua forma, incluindo o seu aditamento, não será 
caracterizada, para quaisquer fins, como Evento de Vencimento Antecipado do CDCA. 

Os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA atenderão, durante todo o prazo de vigência do CDCA, aos 
seguintes critérios de elegibilidade, cuja verificação ficará a cargo da Credora ou do Custodiante, 
conforme o caso:  

(i) os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA deverão representar atividades relacionadas ao 
agronegócio, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076; 

(ii) os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA deverão ter seus valores expressos em moeda corrente 
nacional; 

(iii) não poderá haver, com relação aos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA, qualquer vedação 
quanto à possibilidade de sua cessão; 

(iv) a contraparte dos novos contrato(s) de fornecimento não poderá ter ingressado com requerimento 
de recuperação judicial, pedido de plano de recuperação extrajudicial, pedido de autofalência, ter 
contra si decretação ou pedido de falência ou qualquer evento análogo que caracterize seu estado 
de insolvência, na data de avaliação dos critérios; e 

(v) a contraparte dos novos contrato(s) de fornecimento não poderão estar sob qualquer investigação 
no âmbito das leis indicadas no item “xii” da Cláusula 6.1 do Contrato de Cessão Fiduciária, 
conforme apurado por meio de declaração. 

O cumprimento dos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios (a) indicados nos itens (iii), (iv) e (v) 
do parágrafo anterior serão atestados pela Credora; e (b) indicados nos itens (i) e (ii) do parágrafo anterior 
serão atestados pelo Custodiante. 

Custódia e Cobrança 

As atividades relacionadas à administração ordinária dos Direitos Creditórios do CDCA serão exercidas 
pela Emissora, incluindo-se nessas atividades: 

(i) controlar a evolução da dívida de responsabilidade da Devedora e/ou dos Garantidores, conforme 
aplicável, observadas as condições estabelecidas no CDCA;  

(ii) apurar e informar à Devedora e aos Garantidores o valor das parcelas dos Direitos Creditórios do 
CDCA devidas; e 

(iii) diligenciar para que sejam tomadas todas as providências extrajudiciais e judiciais que se tornarem 
necessárias à cobrança dos Direitos Creditórios do CDCA inadimplidos. 

Informações Estatísticas sobre Inadimplementos, Perdas e Pré-Pagamento  

A Adufértil, como única devedora dos créditos que comporão o patrimônio da Emissora no âmbito da 
Oferta, emitiu o CDCA especificamente no âmbito da Oferta. Nesse sentido, não existem informações 
estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do CDCA que 
compõem o Patrimônio Separado compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores 
à data da Oferta.  
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Adicionalmente, a Adufértil não está ou esteve inadimplente, sofreu perdas ou realizou pré-pagamento 
com relação a nenhum título de dívida em um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da 
Oferta.  

Abaixo encontram-se as informações de histórico de inadimplementos, perdas ou pré-pagamentos de 
créditos da Adufértil: 

2018             
Titulos Vencidos jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 

Vencidos até 30 dias 
 
2.269.813   1.930.345   358.151   1.709.167   2.130.574   1.145.353   802.913   8.650.436   835.739   5.035.403   1.627.470   791.172  

Vencidos de 31 a 90 dias   210.921   -   72.010   139.467   257.588   427.920   473.374   508.477   125.480   192.773   488.229   318.381  
Vencidos de 91 a mais de 360 
dias 

 
1.786.916   1.997.838  

 
1.570.458   1.570.458   1.600.138   1.426.800   1.602.509   1.771.324  

 
2.100.369   1.969.022   2.048.835   2.001.236  

Total  4.267.650   3.928.183  
 
2.000.619   3.419.092   3.988.300   3.000.073   2.878.796  

 
10.930.237  

 
3.061.588   7.197.199   4.164.534   3.110.789               

2019             
Titulos Vencidos jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

Vencidos até 30 dias 
 
9.760.220   5.192.732   196.735   1.688.821   2.800.331   3.382.815   250.325   851.472  

 
1.582.009  

 8.412.181   1.348.874   1.532.258  

Vencidos de 31 a 90 dias  
 215   3.535.587  

 
5.967.341   2.488.081   272.153   306.834   306.834   516.391   232.194  

 1.446.947   1.761.783   129.735  

Vencidos de 91 a 180 dias  318.166   318.166   318.166   3.299.114   5.640.990   5.787.195   5.787.195   438.080   424.003   345.461   287.471   1.061.194  

Vencidos de 181 a 360 dias 
 619.026   619.026   563.439   656.886   227.545   -   -   5.640.990  

 
5.842.370  

 5.979.229   6.079.069   6.036.654  

Vencidos mais 360 dias 
 
1.340.316   1.349.312  

 
1.404.899   1.629.618   1.740.793   1.900.419   1.900.419   1.897.423  

 
1.897.423  

 1.897.423   1.869.623   2.099.343  

Total 
 
12.037.943  

 
11.014.822  

 
8.450.580   9.762.520  

 
10.681.812  

 
11.377.263   8.244.773   9.344.356  

 
9.978.000  

 
18.081.241  

 
11.346.820  

 
10.859.184               

2020             
Titulos Vencidos jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 

Vencidos até 30 dias 
 
1.446.113  

 6.281.220  
 
1.967.939  

 1.092.858  
 623.594   1.429.223   5.456.395   949.332   209.758   208.829   2.042.504   5.849.783  

Vencidos de 31 a 90 dias   436.356   497.397  
 
3.884.666  

 4.329.757  
 811.135   175.218   101.464   85.520   184.132   150.562   104.058   475.367  

Vencidos de 91 a 180 dias  812.834   852.752   139.778   58.322   -   -   175.218   175.218   232.618   32.573   96.385   150.562  
Vencidos de 181 a 360 dias  628.368   524.812   323.451   186.592   90.355   3.602   3.602   3.602   3.602   3.602   4.453   -  

Vencidos mais 360 dias 
 
7.504.613  

 7.480.734  
 
7.682.095  

 7.818.954  
 7.837.748   7.921.495   7.920.150   7.902.022  

 
7.902.022   7.902.022   7.791.034   7.791.034  

Total 
 
10.828.284  

 
15.636.915  

 
13.997.929  

 
13.486.483   9.362.832   9.529.538  

 
13.656.829   9.115.693  

 
8.532.131   8.297.588  

 
10.038.434  

 
14.266.746               

2021             
Titulos Vencidos jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 

Vencidos até 30 dias  959.730   1.037.203            

Vencidos de 31 a 90 dias  
 
1.165.702   887.182            

Vencidos de 91 a 180 dias  150.562   467.942            
Vencidos de 181 a 360 dias  -   96.385            

Vencidos mais 360 dias 
 
7.791.034   7.778.915            

Total 
 
10.067.028  

 
10.267.627   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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10. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA 

Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, quais sejam: (i) o Certificado 
de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA); (ii) o Termo de Securitização; (iii) o Contrato de Cessão 
Fiduciária; (iv) o Contrato de Distribuição; (v) os Termos de Adesão; (vi) o Contrato de Fornecimento.  

O PRESENTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR 
ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O INVESTIDOR DEVE LER O PROSPECTO COMO UM TODO, INCLUINDO 
SEUS ANEXOS, QUE CONTEMPLAM ALGUNS DOS DOCUMENTOS AQUI RESUMIDOS. 

Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) 

O CDCA foi emitido pela Adufértil em favor da Emissora. O CDCA é título de crédito representativos de 
direitos creditórios do agronegócio, livre de quaisquer Ônus, de forma irrevogável e irretratável. O CDCA 
corresponde ao lastro dos CRA, sendo o CDCA vinculado aos CRA, objeto da presente Emissão, aos quais 
está vinculado em caráter irrevogável e irretratável, segregado do restante do patrimônio da Emissora, 
mediante instituição de Regime Fiduciário, na forma prevista pela Cláusula 9 do Termo de Securitização. 

O CDCA perfaz o valor de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), na data de emissão do CDCA, 
qual seja, 12 de maio de 2021. 

Nos termos do CDCA, o Custodiante será responsável pela guarda das vias físicas dos documentos 
comprobatórios que evidenciam a existência dos direitos creditórios do agronegócio consubstanciados 
pelo CDCA, bem como registro do CDCA e do Contrato de Fornecimento, na qualidade de lastro do CDCA, 
perante a B3. 

Termo de Securitização 

O Termo de Securitização celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, para fins de constituição 
efetiva do vínculo entre os Direitos Creditórios do CDCA, representados pelo CDCA. Esse instrumento, 
além de descrever os Direitos Creditórios do CDCA, delineia detalhadamente as características dos CRA, 
estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, formas de pagamento, garantias e demais 
elementos. 

O Termo de Securitização também disciplina a prestação dos serviços do Agente Fiduciário no âmbito da 
Emissão, descrevendo seus deveres, obrigações, bem como a remuneração devida pela Emissora ao 
Agente Fiduciário por conta da prestação de tais serviços, nos termos do artigo 9º da Lei 9.514 e da 
Instrução CVM 583, bem como estabelece as hipóteses de sua renúncia e substituição. 

Contrato de Cessão Fiduciária  

O Contrato de Cessão Fiduciária foi celebrado entre a Devedora e a Emissora, para fins de constituição da 
cessão fiduciária sobre os Créditos Cedidos Fiduciariamente de titularidade da Devedora contra a 
Cooperativa, no âmbito do Contrato de Fornecimento, representando 100% (cem por cento) dos direitos 
creditórios decorrente do Contrato de Fornecimento que esteja disponível após (i) eventuais ajustes, 
débitos ou despesas que a Devedora tenha com a Contratante; e (ii) ter sido respeitado o quanto disposto 
na Cláusula Décima Quinta do Contrato de Fornecimento, e a cessão fiduciária do saldo positivo da Conta 
Vinculada, a ser formalizada por meio do Contrato de Cessão Fiduciária. 

Tendo em vista que o CDCA foi emitido em favor da Emissora, a Cessão Fiduciária sobre os Direitos 
Creditórios foi constituída diretamente em favor da Emissora. Todos os direitos e prerrogativas no âmbito 
do Contrato de Cessão Fiduciária serão desta forma de titularidade da Emissora, nos termos do Contrato 
de Cessão Fiduciária. 

O Contrato de Cessão Fiduciária e seus eventuais aditamentos deverão ser registrados no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos das cidades da sede da Emissora e da Devedora, quais sejam São Paulo 
e Jundiaí.  
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Contrato de Distribuição 

O Contrato de Distribuição foi celebrado entre o Coordenador Líder, a Emissora, a Devedora e os 
Garantidores e disciplina a forma de colocação dos CRA, bem como a relação existente entre o 
Coordenador Líder, a Emissora, a Devedora e os Garantidores. 

Nos termos do Contrato de Distribuição, os CRA serão distribuídos pelo Coordenador Líder publicamente 
sob regime de garantia firme de colocação para o Valor Total de Emissão, conforme previsto no Contrato 
de Distribuição. 

Os CRA oriundos da Opção de Lote Adicional, se emitidos, serão distribuídos sob regime de melhores 
esforços de colocação. 

Conforme previsto no Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder poderá convidar outras instituições 
financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para, na qualidade de 
Participante Especial, participar da Oferta, por meio da celebração dos Termos de Adesão entre o 
Coordenador Líder e os Participantes Especiais. O Contrato de Distribuição está disponível para consulta 
e cópia na sede da Emissora e do Coordenador Líder, indicadas na seção “Identificação da Emissora, da 
Devedora, do Agente Fiduciário, do Escriturador, do Custodiante, do Coordenador Líder, dos Assessores 
Jurídicos, dos Auditores Independentes e da Agência Classificadora de Risco, do Banco Liquidante” deste 
Prospecto Preliminar. 

Termos de Adesão 

Os Termos de Adesão, na forma substancialmente prevista como anexo do Contrato de Distribuição, 
estabelecem os termos e as condições para colocação dos CRA no âmbito da Oferta pelos Participantes 
Especiais, inclusive os procedimentos para pagamento das quantias devidas aos Participantes Especiais a 
título de comissionamento pela colocação de CRA no âmbito da Oferta. Referidos Termos de Adesão serão 
celebrados entre o Coordenador Líder e cada um dos Participantes Especiais antes da obtenção do registro 
da Oferta, e serão apresentados à CVM. 

Contrato de Fornecimento  

Os recebíveis objeto da garantia de Cessão Fiduciária são formalizados por meio do “Contrato de 
Fornecimento de Insumos e Materiais”, celebrado em 19 de novembro de 2020, com início de vigência 
em 01 de abril de 2020, entre a Contratante e a Devedora, por meio do qual a Devedora se obriga a 
entregar insumos e matérias à Contratante, até 01 de março de 2023, renovável por mais 1 (um) ano. 
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11. DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA OFERTA 

As comissões devidas ao Coordenador Líder e as despesas com auditores, advogados, demais prestadores 

de serviços e outras despesas serão pagas pela Emissora, conforme descrito abaixo: 

Comissões e Despesas (1) Valor Total (R$)(1) 
Custo Unitário por 

CRA (R$)(1) 

% em Relação ao 
Valor Total da 

Oferta(1) 

Valor Total da Emissão 100.000.000,00 1.000,00 100,00% 

Coordenadores 300.000,00 3,00 0,30% 

(i) Comissão de Estruturação e Coordenação 700.000,00 7,00 0,70% 

(ii) Prêmio de Garantia Firme 300.000,00 3,00 0,30% 

(iii) Comissão de Distribuição 2.300.000,00 23,00 2,30% 

(iv) Comissão de Sucesso  0,00 0,00 0,00% 

Securitizadora - Taxa de Emissão 30.000,00 0,30 0,03% 

Securitizadora - Taxa de Administração 60.000,00 0,60 0,06% 

Agente Fiduciário CRA 72.000,00 0,72 0,07% 

Registrador 6.000,00 0,06 0,01% 

Instituição Custodiante 57.600,00 0,58 0,06% 

Escriturador - Taxa de Implementação (flat) 1.000,00 0,01 0,00% 

Escriturador - Manutenção  24.000,00 0,24 0,02% 

Taxa de Registro CVM 100.000,00 1,00 0,10% 

Taxa de Registro ANBIMA 14.401,00 0,14 0,01% 

B3 - Taxa de Registro CDCA 3.285,00 0,03 0,00% 

B3 - Taxa de Registro CRA 30.600,00 0,31 0,03% 

B3 - Taxa de Custódia CDCA 28.272,00 0,28 0,03% 

Auditores Independentes do Patrimônio 
Separado 

25.200,00 0,25 0,03% 

Auditores Independentes da Devedora 300.000,00 3,00 0,30% 

Advogados Externos 430.000,00 4,30 0,43% 

Avisos e Anúncios da Distribuição 18.500,00 0,19 0,02% 

Outros 70.000,00 0,70 0,07% 

Total 4.570.858,00 45,71 4,57% 

 

Nº de 

CRA 

Valor Nominal 

Unitário 

Custo Unitário 

por CRA (R$) 

Valor Líquido por 

CRA (em R$) 

% em Relação ao Valor 

Nominal Unitário por CRA 

100.000 1.000,00 45,71 954,29 95,43% 

_______________ 

(1) Valores arredondados e estimados, calculados com base em dados de 11 de novembro de 2020, considerando o Valor Total da Emissão de R$ 120.000.000,00 (cento 

e vinte milhões de reais). Os valores finais das despesas podem vir a ser ligeiramente diferentes dos mencionados na tabela acima. Exceto pelas comissões dos 

Coordenadores, não foram acrescidos os valores dos tributos que incidem sobre a prestação do respectivo serviço (pagamento com gross up). Não foram 

considerados eventuais reajustes. 

(2) Valor de US$15,000.00 (quinze mil dólares americanos), e manutenção anual equivalente a US$15,000.00 (quinze mil dólares americanos), convertidos para Reais 

(R$) pela taxa de 5,4020 (cotação de fechamento PTAX do dólar americano de venda, data-base 11/11/2020, divulgada no site 

http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao. 

http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
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12. FATORES DE RISCO 

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais Investidores deverão considerar 
cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de 
risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas neste Prospecto e em outros 
documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros. 

Os negócios, situação financeira ou resultados operacionais da Emissora, da Adufértil, dos Avalistas, e/ou 
dos demais participantes da presente Oferta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer 
dos riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os 
negócios, a situação financeira e os resultados operacionais da Emissora, da Adufértil e/ou dos Avalistas 
de adimplir os Direitos Creditórios do Agronegócio e demais obrigações previstas no CDCA poderão ser 
adversamente afetados, sendo que, nesses casos, a capacidade da Emissora de efetuar o pagamento dos 
CRA poderá ser afetada de forma adversa. 

Este Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRA e das obrigações 
assumidas pela Emissora no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores leiam o 
Termo de Securitização e compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são específicos 
desta operação e podem diferir dos termos e condições de outras operações envolvendo o mesmo risco 
de crédito.  

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, 
poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Emissora, a Adufértil e/ou os Avalistas, quer 
se dizer que o risco e/ou incerteza poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os 
negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Emissora, da 
Adufértil e/ou dos Avalistas, conforme o caso, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme 
o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares nesta Seção como possuindo 
também significados semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos, outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje 
sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora, a Adufértil e/ou 
os Avalistas. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo, os CRA podem não ser pagos ou ser pagos 
apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor. 

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas controladas, seus 
investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu formulário de referência nos itens “4.1. 
Fatores de Risco” e “4.2. Riscos de Mercado”, incorporados por referência a este Prospecto.  

Riscos da Operação 

Recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios do agronegócio pode gerar riscos 
judiciais aos investidores dos CRA 

A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no mercado de capitais 
brasileiro. A Lei 11.076, que instituiu os certificados de recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004. 
Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis do agronegócio nos 
últimos anos. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores 
mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas que objetivam a segregação dos riscos do emissor do valor 
mobiliário de seu devedor (no caso, a Adufértil) e dos créditos que lastreiam a emissão. Dessa forma, por 
se tratar de um mercado recente no Brasil, o mesmo ainda não se encontra totalmente regulamentado e 
com jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras que os 
direcionem, gerando assim um risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar 
a Oferta e os CRA e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos 
interesses dos Investidores. 



 

96 

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas por parte dos 
Investidores dos CRA  

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de 
rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos e títulos de crédito, tendo por 
diretrizes a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no 
mercado de capitais brasileiro em relação às estruturas de securitização, em situações de estresse poderá 
haver perdas por parte dos Titulares de CRA em razão do dispêndio de tempo e recursos para promoção 
da eficácia da estrutura adotada para os CRA, notadamente, na eventualidade de necessidade de se 
buscar reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais e/ou extrajudiciais de quaisquer de seus 
termos e condições específicos. 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio constituem o Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a 
falta do recebimento destes pela Emissora, assim como qualquer atraso ou falha pela Emissora ou a 
insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento das obrigações 
decorrentes dos CRA 

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como objeto social a 
aquisição e securitização de créditos do agronegócio por meio da emissão de certificados de recebíveis 
do agronegócio, cujo patrimônio é administrado separadamente do patrimônio da Securitizadora. O 
Patrimônio Separado tem como única fonte de recursos os Direitos Creditórios do Agronegócio. Desta 
forma, qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes valores pela Emissora poderá afetar 
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRA. Caso 
os pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio tenham sido realizados pela Adufértil e/ou pelos 
Avalistas, na forma prevista no CDCA, a Adufértil e/ou os Avalistas não terão qualquer obrigação de fazer 
novamente tais pagamentos. 

Em Assembleia Geral, os Titulares de CRA poderão deliberar sobre novas normas de administração dos 
Patrimônios Separados ou optar pela liquidação destes, de forma que seu resultado poderá ser 
insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares de CRA. 

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos 
decorrentes dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

A Emissora, na qualidade de adquirente dos Direitos Creditórios do Agronegócio, e o Agente Fiduciário, 
nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583 e do artigo 13, II, da Lei nº 9.514, são responsáveis por 
realizar os procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio, de modo a garantir a 
satisfação do crédito dos Titulares de CRA. 

A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio por 
parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, 
poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRA. 

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio ou em caso de perda dos Documentos Comprobatórios também pode ser 
afetada a capacidade de satisfação do crédito, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA. 

Riscos dos CRA e da Oferta 

Riscos gerais 

Os riscos a que estão sujeitos os Titulares de CRA podem variar significativamente, e podem incluir, sem 
limitação, perdas em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, pragas ou outros fatores naturais 
que afetem negativamente os produtos do setor agrícola, redução de preços de commodities do setor 
agrícola nos mercados nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito que 
possam afetar a renda da Adufértil e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento, bem como 
outras crises econômicas que possam afetar o setor agropecuário em geral podem afetar a capacidade de 
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comercialização de fertilizantes e, consequentemente, resultar em dificuldades ou aumento de custos 
para manutenção das atividades da Adufértil, o que pode afetar adversamente sua capacidade de 
pagamento e a capacidade de honrar as obrigações assumidas nos termos do CDCA. 

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA ou na interpretação das normas tributárias podem 
afetar o rendimento dos CRA 

Os rendimentos gerados por aplicação em CRA, quando auferidos por pessoas físicas, estão atualmente 
isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, por força do 
artigo 3º, incisos IV e V, da Lei 11.033 e artigo 55, inciso III da Instrução Normativa RFB 1.585, isenção essa 
que pode sofrer alterações ao longo do tempo. 

Poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares: (i) eventuais alterações 
na legislação tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do 
imposto de renda incidentes sobre os CRA; (ii) a criação de novos tributos; (iii) mudanças na interpretação 
ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais; (iv) a 
interpretação desses tribunais ou autoridades sobre a estrutura de outras emissões semelhantes à 
emissão dos CRA anteriormente realizadas de acordo com a qual a Emissora, os Titulares de CRA ou 
terceiros responsáveis pela retenção de tributos fiquem obrigados a realizar o recolhimento de tributos 
relacionados a essas operações anteriores; ou (v) outras exigências fiscais, a qualquer título, relacionadas 
à estruturação, emissão, colocação, custódia ou liquidação dos CRA e que podem ser impostas até o final 
do quinto ano contado da data de liquidação dos CRA. De acordo com a cláusula 14.2 do Termo de 
Securitização, esses tributos constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares de CRA, e não 
incidirão nos Patrimônios Separados. 

A Emissora e os Coordenadores recomendam aos Investidores que consultem seus assessores tributários 
e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRA, especialmente no que se refere ao 
tratamento tributário específico a que estarão sujeitos com relação aos investimentos em CRA. 

Falta de liquidez dos CRA no mercado secundário 

O mercado secundário de CRA apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no 
futuro, um mercado para negociação dos CRA que permita sua alienação pelos subscritores desses valores 
mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que subscrever ou adquirir os 
CRA poderá encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar 
preparado para manter o investimento nos CRA até a Data de Vencimento.  

Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRA conseguirá liquidar suas posições 
ou negociar seus CRA pelo preço e no momento desejado e, portanto, uma eventual alienação dos CRA 
poderá causar prejuízos ao seu titular. 

A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação da taxa de remuneração final dos CRA e poderá 
resultar na redução da liquidez dos CRA no mercado secundário. 

A remuneração dos CRA será definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da 
regulamentação em vigor, poderão ser aceitas no Procedimento de Bookbuilding intenções de 
investimento de Investidores considerados Pessoas Vinculadas, mediante apresentação de Pedido de 
Reserva, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, no período estabelecido no Prospecto Preliminar, 
desde que não seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) dos 
CRA (sem considerar os CRA objeto da Opção de Lote Adicional), o que pode impactar adversamente a 
formação da taxa de remuneração final dos CRA e pode promover a redução da liquidez esperada dos 
CRA no mercado secundário, uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter estes 
CRA fora de circulação. A Emissora e os Coordenadores não têm como garantir que a aquisição dos CRA 
por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter estes 
CRA fora de circulação. 
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Quórum de deliberação em Assembleia Geral 

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos presentes 
na respectiva Assembleia e, em certos casos, exigem quórum mínimo ou qualificado estabelecidos no 
Termo de Securitização. O titular de pequena quantidade de CRA pode ser obrigado a acatar decisões da 
maioria, ainda que manifeste voto desfavorável, não havendo mecanismos de venda compulsória no caso 
de dissidência do Titular do CRA em determinadas matérias submetidas à deliberação em Assembleia 
Geral. Além disso, a operacionalização de convocação e realização de Assembleias Gerais poderá ser 
afetada negativamente em razão da grande pulverização dos CRA, o que levará a eventual impacto 
negativo para os Titulares de CRA. 

Não contratação de Auditores Independentes para emissão de carta conforto no âmbito da Oferta 

O Código ANBIMA, em seu artigo 7º, inciso X, prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos 
auditores independentes acerca da consistência das informações financeiras constantes deste Prospecto 
com as demonstrações financeiras publicadas pela Emissora. No âmbito desta Emissão não houve a 
contratação de auditor independente para a emissão da carta conforto, nos termos acima descritos. 
Consequentemente, o(s) Auditor(es) Independente(s) da Emissora não se manifestou(aram) sobre a 
consistência das informações financeiras da Emissora, constantes deste Prospecto. 

Inadimplemento do Aval ou Insuficiência da Garantia 

Em caso de inadimplemento de qualquer uma das obrigações da Adufértil, não sanado no prazo de cura 
previsto, conforme o caso, a Emissora poderá executar o aval prestado e/ou a Cessão Fiduciária para o 
pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRA. Nessa hipótese, caso os Avalistas deixem de 
adimplir com as obrigações do Aval por eles constituído, ou caso o valor obtido com a execução do Aval 
e/ou da Cessão Fiduciária não seja suficiente para o pagamento integral dos CRA, a capacidade do 
Patrimônio Separado de suportar as obrigações estabelecidas no Termo de Securitização frente aos 
Titulares dos CRA seria afetada negativamente. 

Com relação ao Aval, este pode ser afetado pela eventual existência de outras garantias prestadas pelos 
Avalistas em favor de terceiros, bem como por eventual insuficiência de patrimônio no momento de 
eventual excussão, o que pode impactar negativamente a quitação das obrigações perante os Titulares 
de CRA.  

Não implementação das condições precedentes e consequentemente não exercício da garantia firme 

A Emissão está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes pela Devedora 
e/ou Garantidores, nos termos do Contrato de Distribuição, inclusive para exercício da garantia firme pelo 
Coordenador Líder. Caso não haja demanda suficiente de Investidores, e alguma de referidas condições 
de exercício da garantia firme não sejam cumpridas, a Emissora cancelará os CRA emitidos. O Investidor 
deverá considerar essa possibilidade de cancelamento da emissão pelos eventos aqui descritos, como 
fator que poderá afetar suas decisões de investimento. 

Risco de insuficiência do Aval 

Os 4 (quatro) Garantidores são responsáveis, individualmente, por assegurar, de forma irrevogável, 
irretratável, solidária e sem benefício de ordem e de divisão, o pagamento de até 20% (vinte por cento) 
do Valor Total da Emissão, no âmbito dos Créditos do Agronegócio lastro dos CRA. Assim, observa-se que 
o Aval está limitado a até 80% (oitenta por cento) do Valor Total da Emissão, sendo certo que nenhum 
dos Garantidores será obrigado, em razão dos documentos da Oferta, a suprir o valor restante para 
representar 100% (cem por cento) do Valor Total da Emissão. Nesse sentido, em caso de excussão das 
Garantias o pagamento dos CRA poderá ser prejudicado. 
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Riscos do CDCA e dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

O risco de crédito da Adufértil e a inadimplência do CDCA pode afetar adversamente os CRA 

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos CRA 
depende do adimplemento, pela Adufértil, do CDCA. O Patrimônio Separado, constituído em favor dos 
Titulares de CRA, não conta com qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento 
integral e tempestivo pelos Titulares de CRA dos montantes devidos dependerá do adimplemento do 
CDCA, pela Adufértil, em tempo hábil paa o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA. Ademais, 
é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial 
dos Direitos Creditórios do Agronegócio e/ou excussão da garantia a eles vinculadas serão bem-sucedidos, 
e mesmo no caso dos procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial, que terão um resultado 
positivo. Além disso, não há garantia de que a execução do Aval será suficiente para a integral quitação 
dos valores devidos pela Adufértil sob e de acordo com os Direitos Creditórios do Agronegócio. Portanto, 
uma vez que o pagamento das remunerações e amortização dos CRA depende do pagamento integral e 
tempestivo, pela Adufértil e/ou pelos Avalistas, dos respectivos Direitos Creditórios do Agronegócio, a 
ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da Adufértil e/ou 
dos Avalistas e suas respectivas capacidades de pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de 
pagamentos dos CRA e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme 
estabelecidas no Termo de Securitização.  

Risco de Vedação à Transferência do CDCA 

O lastro dos CRA é o CDCA emitido pela Adufértil em favor da Emissora. A Emissora, nos termos do artigo 
9º e seguintes da Lei 9.514 e artigo 39 da Lei 11.076, criou sobre o CDCA regime fiduciário, segregando-o 
de seu patrimônio, em benefício exclusivo dos Titulares de CRA, mediante a constituição do Patrimônio 
Separado. Uma vez que a vinculação do CDCA aos CRA foi condição do negócio jurídico firmado entre a 
Adufértil e Emissora, convencionou-se que o CDCA não poderá ser transferido a terceiros, sem a prévia 
anuência da Adufértil. Neste sentido, caso por qualquer motivo pretendam deliberar sobre a orientação 
à Emissora para alienar o CDCA no âmbito da liquidação do Patrimônio Separado, os Titulares de CRA 
deverão: (i) além de tratar do mecanismo e das condições da alienação, também disciplinar a utilização 
dos recursos para a amortização ou resgate dos CRA; e (ii) ter ciência de que, mesmo se aprovada a 
alienação do CDCA em assembleia geral, a Emissora não poderá transferi-las sem a prévia autorização da 
Adufértil. 

Caso a deliberação sobre a alienação do CDCA seja regularmente tomada, há os seguintes riscos: (i) em a 
alienação ocorrendo, com aprovação da Adufértil, os CRA serão resgatados com a redução na 
rentabilidade esperada em comparação com a manutenção do CDCA até seu vencimento ordinário e, 
além disso, sem a garantia de que os Titulares de CRA terão à sua disposição investimentos com 
características similares para realocar seus recursos; e (ii) a Adufértil não autorizar a alienação, com o que 
a Emissora ficará obrigada a manter o CDCA até que a Adufértil assim autorize a alienação ou que ocorra 
o vencimento programado do CDCA. 

Pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e resgate antecipado dos CRA podem gerar 
efeitos adversos sobre a Emissão e a rentabilidade dos CRA 

A qualquer momento a partir da Data de Integralização e até a Data de Vencimento, a Adufértil poderá 
notificar por escrito a Emissora informando que deseja realizar o pagamento antecipado do CDCA. 
Referido pré-pagamento estará condicionado à aceitação, pelo respectivo Titular de CRA, da Oferta de 
Resgate Antecipado prevista no Termo de Securitização. Nesta hipótese, os Titulares de CRA resgatados 
deverão receber, no mínimo, o Valor Nominal Unitário, atualizado pro rata temporis por sua 
Remuneração, acrescido do Prêmio de Resgate. O Titular de CRA que concordar com eventual Resgate 
Antecipado terá seus CRA resgatados, e assim, terá seu horizonte original de investimento reduzido e 
poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRA, 
não sendo devida pela Emissora, pela Adufértil, qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em 
decorrência desse fato.  
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Ainda, é possível também que haja a incidência de resgate antecipado obrigatório, na ocorrência de (i) de 
vencimento antecipado do CDCA; (ii) de Oferta de Resgate Antecipado do CDCA; (iii) de liquidação do 
Patrimônio Separado dos CRA; (iv) caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva de acordo com o Termo 
de Securitização; ou (v) caso o valor dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA, cujo valor e/ou prazo 
sejam equivalentes ao valor e/ou prazo do CDCA e dos CRA, seja igual a zero, de maneira unilateral pela 
Emissora, de acordo com os procedimentos da B3. 

Risco de Liquidação do Patrimônio Separado 

Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado ou dos Eventos de 
Vencimento Antecipado, (i) poderá não haver recursos suficientes no Patrimônio Separado para que a 
Emissora proceda ao pagamento antecipado dos CRA; e (ii) dado aos prazos de cura existentes e às 
formalidades e prazos previstos para serem cumpridos no processo de convocação e realização da 
Assembleia Geral que deliberará sobre tais eventos, não é possível assegurar que a declaração do 
Vencimento Antecipado e/ou a deliberação acerca da eventual liquidação do Patrimônio Separado 
ocorrerão em tempo hábil para que o pagamento antecipado dos CRA se realize tempestivamente, sem 
prejuízos aos Titulares de CRA. Na hipótese de a Emissora ser declarada inadimplente com relação à 
Emissão e/ou ser destituída da administração do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá 
assumir a custódia e administração do Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRA 
deverão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins 
de receber os Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como suas respectivas garantias, ou optar pela 
liquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser insuficiente para a quitação das obrigações perante 
os Titulares de CRA. 

Na hipótese de decisão da Assembleia Geral de promover a liquidação do Patrimônio Separado, o Regime 
Fiduciário será extinto. Nesse caso, os rendimentos oriundos do CDCA, quando pagos diretamente aos 
Titulares de CRA, serão tributados conforme alíquotas aplicáveis para as aplicações de renda fixa, 
impactando de maneira adversa os Titulares de CRA. 

Risco da originação e formalização do lastro dos CRA 

O lastro dos CRA é composto pelo CDCA. Falhas ou erros (i) no processo de análise da Adufértil sobre sua 
capacidade de produção de fertilizantes, ou (ii) na elaboração e formalização do CDCA, de acordo com a 
legislação aplicável, podem sujeitar o lastro do CRA e/ou o Aval a contestação de sua regular constituição 
e, por consequência, afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA e causar prejuízo aos Titulares 
de CRA. 

Eventuais mudanças na interpretação ou aplicação da legislação aplicável às emissões de CDCA e aos 
certificados de recebíveis do agronegócio por parte dos tribunais ou autoridades governamentais de 
forma a considerar a descaracterização do CDCA como lastro dos CRA podem causar impactos negativos 
aos Titulares de CRA. Além disso, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por 
parte dos tribunais ou autoridades governamentais, ou outras exigências fiscais, a qualquer título, 
relacionadas à estruturação, emissão, colocação, custódia dos CRA para seus titulares podem afetar 
negativamente os pagamentos a serem realizados aos Titulares de CRA, uma vez que, de acordo com o 
Termo de Securitização, esses tributos constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares de CRA, e 
não incidirão no Patrimônio Separado. A Emissora e o Coordenador Líder recomendam aos Investidores 
que consultem seus assessores tributários e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRA, 
especialmente no que se refere ao tratamento tributário específico a que estarão sujeitos com relação 
aos investimentos em CRA. 

Riscos relacionados à execução das Garantias 

Em caso de impontualidade ou o inadimplemento relativo aos Direitos Creditórios do Agronegócio poderá 
levar à necessidade de execução do Aval e/ou da Cessão Fiduciária. O processo de excussão das garantias, 
tanto judicial quanto extrajudicial, pode ser demorado e seu sucesso depende de fatores que não estão 
sob o controle da Emissora. Nessa hipótese, caso o valor obtido com a execução das garantias não seja 
suficiente para o pagamento integral dos CRA, a capacidade do Patrimônio Separado de suportar as 
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obrigações estabelecidas no Termo de Securitização frente aos Titulares de CRA seria afetada 
negativamente.  

Ainda, o Contrato de Fornecimento objeto da Cessão Fiduciária tem vencimento em março de 2023, antes 
do vencimento do CDCA. Nesse sentido, em caso de rescisão, resilição, término, extinção ou alteração do 
Contrato de Fornecimento ou de qualquer outro contrato de fornecimento que venha a ser lastro do 
CDCA, exceto nos casos expressamente permitidos nos termos do CDCA, estará declarado o vencimento 
antecipado automático do CDCA e, consequentemente, o resgate antecipado dos CRA. Nessa hipótese, a 
ausência de Contrato de Fornecimento pode afetar adversamente a execução da garantia e, 
consequentemente, a quitação das obrigações junto aos Titulares dos CRA. 

Risco de não recomposição do Fundo de Despesas 

A Devedora e/ou qualquer Garantidor podem não promover a recomposição do Valor Mínimo do Fundo 
de Despesas previsto no Termo de Securitização, de modo que a Securtizadora poderá utilizar dos 
recursos da Conta Vinculada para referida recomposição, dependendo, portanto, da existência de saldo 
positivo na Conta Vinculada. Caso os valores em depósito no Fundo de Despesas, após transferidos todos 
os valores da Conta Vinculada, não sejam suficientes para a recomposição do Valor Mínimo do Fundo de 
Despesas, a Devedora e os Garantidores estarão solidariamente obrigados a recompor o Fundo de 
Despesas no montante necessário para que o Valor Mínimo do Fundo de Despesas seja observado, 
mediante transferência dos valores necessários à sua recomposição diretamente para a Conta Fundo de 
Despesas. A alteração ou extinção da Conta Vinculada, sem a expressa anuência da Securitizadora, ou a 
não reposição dos valores devidos no Fundo de Despesas, caso a Conta Centralizadora, após transferidos 
todos os valores da Conta Vinculada, não tenha recursos suficientes para referida reposição, são hipóteses 
de vencimento antecipado não automático do CDCA que, se declarado, pode afetar adversamente a 
capacidade da Devedora de promover a quitação de suas obrigações junto aos Titulares dos CRA. 

Riscos do Regime Fiduciário 

Risco da Existência de Credores Privilegiados 

A Medida Provisória nº 2.158-35, ainda em vigor, estabelece, em seu artigo 76, que “as normas que 
estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não 
produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial 
quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos” (grifo nosso). Adicionalmente, o parágrafo 
único deste mesmo artigo prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos 
a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que 
tenham sido objeto de separação ou afetação”. Nesse sentido, o CDCA e os Direitos Creditórios do 
Agronegócio delas decorrentes, inclusive em função da execução de suas garantias, poderão ser 
alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por 
credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas 
pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os 
titulares destes créditos com os Titulares de CRA de forma privilegiada sobre o produto de realização dos 
créditos do Patrimônio Separado. Nesta hipótese, é possível que créditos do Patrimônio Separado não 
venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRA após o cumprimento das obrigações da 
Emissora perante aqueles credores. 

Riscos relacionados à Adufértil  

Risco de concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos em sua totalidade pela Adufértil, com garantia dos 
Avalistas, que são seus sócios. Nesse sentido o risco de crédito do lastro dos CRA está concentrado na 
Adufértil, sendo que todos os fatores de risco a elas aplicáveis, potencialmente capazes de influenciar 
adversamente a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, 
consequentemente, a Amortização e Remuneração dos CRA. 
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Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento integral e 
tempestivo, pela Adufértil, dos valores devidos no âmbito do CDCA, bem como da tempestiva e regular 
execução do Aval e/ou da Cessão Fiduciária, os riscos a que a Adufértil estão sujeitas podem afetar 
adversamente a capacidade de adimplemento da Adufértil na medida em que afetem suas atividades, 
operações e respectivas situações econômico-financeiras, as quais, em decorrência de fatores internos 
e/ou externos, poderão afetar o fluxo de pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, 
consequentemente, dos CRA. 

A ausência de diversificação da devedora e da garantidora dos Direitos Creditórios do Agronegócio pode 
trazer riscos para os Investidores e provocar um efeito adverso aos Titulares de CRA, uma vez que 
qualquer alteração na condição da Adufértil pode prejudicar o pagamento da integralidade dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio.  

Risco decorrente da pandemia da Covid-19 

A propagação do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil, com a consequente decretação de pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde e de estado de calamidade pública pelo Governo Federal, trouxe 
instabilidade ao cenário macroeconômico e às ofertas públicas de valores mobiliários em andamento, 
observando-se uma maior volatilidade na formação de preço de valores mobiliários, bem como uma 
deterioração significativa na marcação a mercado de determinados ativos. Os efeitos para a economia 
mundial para o ano de 2020 já são sentidos em decorrência das ações governamentais que determinaram 
em diversos países a redução forçada das atividades econômicas nas regiões mais afetadas pela 
pandemia. Desde que foi confirmado o primeiro caso de paciente infectado com o coronavírus (covid-19) 
no Brasil, os governos brasileiros decretaram diversas medidas de prevenção para enfrentar a pandemia, 
dentre elas a restrição à circulação de pessoas, que tem potencial para afetar a economia nacional como 
um todo. Nesse sentido, não há como prever assertivamente qual será o efeito do alastramento do vírus 
e das medidas preventivas na economia do Brasil e nos resultados da Devedora. Adicionalmente, tais 
surtos podem resultar em restrições a viagens, fechamento prolongado de locais de trabalho, 
interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira 
geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, podendo 
ocasionar um efeito adverso relevante na economia como um todo e, consequentemente, na Devedora, 
nos Avalistas e nos CRA. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira 
como resultado dos eventos descritos acima pode afetar a rentabilidade e os resultados da Devedora, dos 
Avalistas, e, consequentemente, impactar negativamente os pagamentos devidos aos Titulares dos CRA. 

Capacidade creditícia e operacional da Adufértil 

O pagamento dos CRA está sujeito ao desempenho da capacidade creditícia e operacional da Adufértil, 
sujeitos aos riscos normalmente associados à concessão de empréstimos e ao aumento de custos de 
outros recursos que venham a ser captados pela Adufértil e que possam afetar o seu respectivo fluxo de 
caixa, bem como riscos decorrentes da ausência de garantia quanto ao pagamento pontual ou total do 
principal e juros pela Adufértil e/ou pelos Avalistas. Adicionalmente, os recursos decorrentes do CDCA 
e/ou da execução do Aval podem não ser suficientes para satisfazer a integralidade das dívidas constantes 
dos instrumentos que lastreiam os CRA. Portanto, a inadimplência da Adufértil e/ou dos Avalistas pode 
ter um efeito material adverso no pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, 
consequentemente, dos CRA.  

A Adufértil pode não ser capaz de implementar com sucesso sua estratégia de crescimento 

O crescimento futuro e o desempenho financeiro da Adufértil dependerão, em parte, do êxito na 
implementação de determinadas estratégias de negócios, incluindo: (i) sua habilidade em atrair novos 
clientes ou aumentar o volume de clientes existentes em específicos mercados e localidade, (ii) sua 
capacidade de financiar investimentos (por meio de dívidas ou de outras formas), (iii) sua competência 
para aumentar sua capacidade operacional e expandir sua atual capacidade de fornecimento para novos 
mercados; e (iv) sua capacidade em reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência operacional. A 
Adufértil não pode assegurar que será capaz de atingir esses objetivos e/ou estratégias com sucesso. A 
falha da Adufértil no atingimento desses objetivos em razão de dificuldades competitivas, aumento de 
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custos, limitações na sua capacidade de investir, dentre outros, poderão limitar a sua capacidade de 
implementar com sucesso sua estratégia de crescimento. A Adufértil poderá ter que contrair novas dívidas 
para financiar novos investimentos a fim de implementar sua estratégia de crescimento. Condições 
econômicas desfavoráveis no Brasil e no mercado global de crédito, tal como altas taxas de juros para 
novos empréstimos, baixa liquidez ou baixo interesse de instituições financeiras na concessão de 
empréstimos, podem limitar o acesso da Adufértil a novos financiamentos. Além disso, o não atingimento 
do crescimento esperado pode causar um efeito adverso material nos negócios da Adufértil, em suas 
condições financeiras, resultados operacionais e capacidade de pagar suas dívidas, podendo afetar, 
consequentemente, a sua capacidade de adimplemento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Riscos decorrentes das condições econômicas e políticas governamentais relacionadas ao setor de 
fertilizantes no Brasil 

Os resultados operacionais da Adufértil dependem das condições econômicas brasileiras, notadamente 
condições e políticas governamentais relacionadas ao setor agrícola, fatores esses não controláveis. As 
condições climáticas, mudanças no custo de insumos e nos preços das commodities, doenças e pragas de 
plantas e animais, disponibilidade de financiamento e programas governamentais de suporte, bem como 
outras incertezas, podem afetar de maneira adversa o setor agrícola, e, consequentemente, as vendas de 
produtos e os resultados operacionais. Políticas governamentais brasileiras afetam de maneira 
significativa o setor agrícola e podem, direta ou indiretamente, influenciar áreas plantadas e a composição 
das culturas, bem como o preço dos produtos agrícolas, o que pode, direta ou indiretamente, afetar as 
atividades da Adufértil e, consequentemente, sua capacidade de cumprimento das obrigações com os 
titulares dos CRA. 

Riscos decorrentes dos negócios e da situação patrimonial e financeira da Adufértil  

Os resultados operacionais e financeiros da Adufértil dependem das condições econômicas brasileiras, 
notadamente condições e políticas governamentais relacionadas ao setor agrícola, fatores esses não 
controláveis. As condições climáticas, mudanças no custo de insumos e nos preços das commodities, 
doenças e pragas de plantas e animais, disponibilidade de financiamento e programas governamentais de 
suporte, bem como outras incertezas, podem afetar de maneira adversa o setor agrícola, e, 
consequentemente, as vendas de produtos e os resultados operacionais. Políticas governamentais 
brasileiras afetam de maneira significativa o setor agrícola e podem, direta ou indiretamente, influenciar 
áreas plantadas e a composição das culturas, bem como o preço dos produtos agrícolas, o que pode, 
direta ou indiretamente, afetar as atividades da Adufértil e, consequentemente, sua capacidade de 
cumprimento das obrigações com os titulares dos CRA. 

Riscos Relacionados à Emissora 

O objeto social da Emissora e o Patrimônio Separado 

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como objeto social a 
aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios do agronegócio passíveis de securitização por 
meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, nos termos da Lei 11.076 e Lei 9.514, cujos 
patrimônios são administrados separadamente, em razão da instituição do regime fiduciário instituído 
sobre os direitos creditórios do agronegócio. O principal objetivo do regime fiduciário é determinar que 
os créditos que sejam alvo desse regime não se confundam com o da companhia securitizadora de modo 
que só respondam pelas obrigações inerentes aos títulos a ele afetados e de modo que a insolvência da 
companhia securitizadora não afete os patrimônios separados que tenham sido constituídos, de modo 
que o atraso ou a falta do recebimento destes pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade 
de pagamento das obrigações decorrentes dos CRA. 

Manutenção do registro de companhia aberta 

A atuação da Emissora como securitizadora de créditos do agronegócio e imobiliários por meio da emissão 
de certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários depende da 
manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. 
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Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às companhias abertas, sua 
autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim a emissão do CRA. 

Não aquisição de créditos do agronegócio 

A aquisição de créditos de terceiros para a realização de operações de securitização é fundamental para 
manutenção e desenvolvimento das atividades da Emissora. A falta de capacidade de investimento na 
aquisição de novos créditos ou da aquisição em condições favoráveis pode prejudicar a situação 
econômico-financeira da Emissora e seus resultados operacionais, podendo causar efeitos adversos na 
administração e gestão do Patrimônio Separado. 

A Administração da Emissora e a existência de uma equipe qualificada 

A perda de pessoas qualificadas e a eventual incapacidade da Emissora de atrair e manter uma equipe 
especializada, com vasto conhecimento técnico na securitização de recebíveis do agronegócio e 
imobiliários, poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados 
operacionais da Emissora, afetando sua capacidade de gerar resultados, o que poderia impactar suas 
atividades de administração e gestão do Patrimônio Separado e afetar negativamente a capacidade da 
Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos titulares dos CRA. 

A Emissora poderá estar sujeita à falência, recuperação judicial ou extrajudicial 

Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação 
judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o 
Patrimônio Separado, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas, poderão afetar tais créditos do agronegócio, principalmente em razão da falta de 
jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar 
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos titulares dos CRA. 

Insuficiência do patrimônio líquido da emissora frente o Valor Total da Oferta 

A totalidade do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por culpa, dolo, 
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência, imprudência, imperícia ou por 
administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado. Dessa forma, o 
patrimônio líquido da Emissora poderá não ser suficiente para fazer frente aos prejuízos que causar, o 
que poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos 
titulares dos CRA.  

Riscos relacionados ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle da Emissora 

No primeiro trimestre de 2013, o Grupo Ecoagro, no qual a Emissora está inserida, sofreu uma 
reformulação na sua estrutura societária, pelo qual, o controle acionário da Emissora, detido pela Ecoagro 
Empresa de Consultoria de Operações Agropecuárias Ltda. (“Ecoagro”), foi transferido à Ecoagro 
Participações S.A., empresa constituída com propósito único de deter participações em outras empresas, 
e ser a controladora do Grupo Ecoagro. A implementação deste processo visou simplificar a estrutura 
societária da Emissora, reduzir os contratos de mútuo entre partes relacionadas, e consequentemente os 
custos operacionais envolvidos nestas transações, bem como delimitar a função específica de cada 
companhia dentro do contexto em que cada uma está inserida na nova estrutura societária. A 
controladora tem como acionistas três pessoas físicas com atuação no grupo Ecoagro e 2 (duas) pessoas 
jurídicas, ambas sociedades empresárias limitada. Estas empresas não apresentam qualquer contingência 
que inviabilize as suas atividades. Assim, não há qualquer risco eminente da controladora que possa afetar 
as atividades da Emissora.  

Riscos Relacionados aos acionistas da Emissora 

O acionista pessoa física da Emissora também é acionista da controladora e membro do Conselho de 
Administração da Emissora, atuante no Mercado Financeiro e de Capitais, principalmente no Agronegócio. 
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A pessoa jurídica acionista é uma sociedade por ações fechada cujo objeto social é a participação em 
outras empresas e ser a controladora do Grupo Ecoagro, tendo como principais empresas coligadas e 
controladas, empresas atuantes no mercado de Agronegócio. Não apresentam qualquer risco que possa 
ser apontado como de possível interferência nas atividades da Emissora.  

Riscos relacionados aos fornecedores e aos prestadores de serviços da Emissão 

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades, como auditores, 
agente fiduciário, agente de cobrança, dentre outros. Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores 
de serviços aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e 
agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta 
substituição, no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, 
bem como criar ônus adicionais ao Patrimônio Separado. Adicionalmente, caso alguns destes prestadores 
de serviços sofram processo de falência, aumentem significativamente seus preços ou não prestem 
serviços com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do 
prestador de serviço, o que poderá afetar negativamente as atividades da Emissora e, conforme o caso, 
as operações e desempenho referentes à Emissão. 

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Emissora atue 

A securitização no agronegócio corresponde basicamente na antecipação de recursos provenientes da 
comercialização de determinado produto agropecuário. Dada a intensa necessidade de recursos 
financeiros para viabilizar a produção e/ou a industrialização de determinado produto agrícola, o 
agronegócio é um setor sempre demandante de crédito. Em razão da importância para a economia 
brasileira, comprovada pela sua ampla participação no nosso Produto Interno Bruto (“PIB”), o agronegócio 
historicamente sempre foi financiado pelo Estado. Esse financiamento se dava principalmente através do 
Sistema Nacional de Crédito Rural (“SNCR”), o qual representava políticas públicas que insistiam no 
modelo de grande intervenção governamental, com pequena evolução e operacionalidade dos títulos de 
financiamento rural instituídos pelo Decreto-lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, tais como: (i) a Cédula 
Rural Pignoratícia; (ii) a Cédula Rural Hipotecária; (iii) a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária; e (iv) a 
Nota de Crédito Rural. Porém, em virtude da decadência desse sistema de crédito rural, se fez necessária 
a reformulação desta política agrícola, através da regulamentação do financiamento do agronegócio pelo 
setor privado. Assim, em 22 de agosto de 1994, dando início a esta reformulação da política agrícola, com 
a publicação da Lei nº. 8.929, foi criada a Cédula de Produto Rural, que pode ser considerada como o 
instrumento básico de toda a cadeia produtiva e estrutural do financiamento privado agropecuário. 

Agronegócio no Brasil: O agronegócio brasileiro poderá não manter o crescimento e o desenvolvimento 
observado nos últimos anos. Ademais, poderá apresentar perdas em decorrência de condições climáticas 
desfavoráveis, redução de preços de commodities nos mercados nacional e internacional, alterações em 
políticas de concessão de crédito público ou privado para produtores rurais, o que pode afetar sua 
capacidade econômico-financeira e a capacidade de produção do setor agrícola em geral, impactando 
negativamente a capacidade de pagamento dos CRA. 

Desenvolvimento recente da securitização de direitos creditórios do agronegócio: a securitização de 
direitos creditórios do agronegócio ainda é uma operação em desenvolvimento no Brasil, de grande 
complexidade quando comparada a outras estruturas jurídicas que objetivam a segregação dos riscos dos 
emissores dos valores mobiliários, dos cedentes dos créditos e dos próprios créditos que lastreiam a 
emissão. A Lei 11.076, que disciplina a emissão, o registro e a circulação de diversos títulos de crédito e 
valores mobiliários relacionados ao setor agropecuário, inclusive os certificados de recebíveis do 
agronegócio, é uma lei recente, editada em dezembro de 2004. O aumento do volume de emissões de 
certificados de recebíveis do agronegócio ocorreu paulatinamente, com registros de maior crescimento 
somente nos últimos anos. Em razão do caráter recente da legislação e de sua paulatina consolidação, há 
menor previsibilidade quanto à sua aplicação e interpretação ou a eventuais divergências quanto a suas 
estruturas pelos investidores, pelo mercado e pelo Judiciário, exemplificativamente, em eventuais 
conflitos ou divergências entre os titulares dos CRA ou até mesmo em litígios judiciais. 
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Falta de Liquidez dos CRA no Mercado Secundário: O mercado secundário de CRA não opera de forma 
ativa e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado forte para negociação dos CRA, 
a permitir sua alienação pelos investidores, caso decidam pelo desinvestimento. Portanto, não há 
qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRA conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus 
CRA pelo preço e no momento desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRA poderá causar 
prejuízos ao seu titular. Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirir os CRA poderá encontrar 
dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário e deve estar ciente da eventual 
necessidade de manutenção do seu investimento nos CRA até a Data de Vencimento.  

Movimentos sociais podem afetar as atividades dos emitentes dos Créditos: Movimentos sociais, como o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Comissão Pastoral da Terra, são ativos no Brasil. 
Invasões e ocupações de terrenos agrícolas por grande número de participantes desses movimentos são 
comuns e, em algumas áreas, os proprietários não contam com a proteção efetiva da polícia nem com 
procedimentos eficientes de reintegração de posse. Não é possível assegurar que as propriedades 
envolvidas nos contratos de parceria, arrendamento de terras, alienadas fiduciariamente, de posse ou de 
propriedade dos emitentes dos CRA, não estejam sujeitas a invasão ou ocupação por grupos desse tipo. 
Qualquer invasão, ocupação ou desapropriação dessas propriedades pode afetar adversamente tais 
lavouras e, consequentemente, ter algum efeito adverso sobre os negócios e resultados operacionais dos 
emitentes dos CRA, podendo afetar as suas capacidades de liquidar suas dívidas. 

Riscos relacionados à regulação dos setores em que a Emissora atue  

Políticas e regulamentos governamentais exercem grande influência sobre a produção e a demanda 
agrícola e os fluxos comerciais. As políticas governamentais que afetam o setor agrícola, tais como 
políticas relacionadas a impostos, tarifas, encargos, subsídios e restrições sobre importação e exportação 
de produtos agrícolas e commodities, podem influenciar a lucratividade do setor, o plantio de 
determinadas safras em comparação a diferentes usos dos recursos agrícolas, a localização e o tamanho 
das safras, a negociação de commodities processadas ou não processadas, e o volume e tipos das 
importações e exportações. Futuras políticas governamentais no Brasil e no exterior podem causar efeito 
adverso sobre a oferta, demanda e preço dos produtos das Devedoras, restringir a capacidade das 
Devedoras de fechar negócios nos mercados em que atua e em mercados que pretende atingir, podendo 
ter efeito adverso nos seus resultados operacionais. Não é possível garantir que não haverá, no futuro, a 
imposição de regulamentações de controle de preços. Não há jurisprudência consolidada acerca da 
securitização: a estrutura jurídica do CRA e o modelo desta operação financeira considera um conjunto 
de obrigações estipuladas entre as partes por meio de contratos e títulos de crédito, com base na 
legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade na utilização desta alterativa de 
financiamento e da falta de jurisprudência no que tange a este tipo de operação financeira, poderão ser 
verificados efeitos adversos e perdas por parte dos titulares de CRA em razãode discussões quanto à 
eficácia das obrigações previstas na estrutura adotada para os CRA, na eventual discussão quanto à 
aplicabilidade ou exigibilidade de quaisquer de seus termos e condições em âmbito judicial. 

Ambiente Macroeconômico Internacional e Efeitos Decorrentes do Mercado Internacional 

Os valores de títulos e valores mobiliários emitidos no mercado de capitais brasileiro são influenciados 
pela percepção de risco do Brasil, de outras economias emergentes e da conjuntura econômica 
internacional. A deterioração da boa percepção dos investidores internacionais em relação à conjuntura 
econômica brasileira poderá ter um efeito adverso sobre a economia nacional e os títulos e valores 
mobiliários emitidos no mercado de capitais doméstico. Ademais, acontecimentos negativos no mercado 
financeiro e de capitais brasileiro, eventuais notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e 
em outros emissores de títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção 
dos investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na 
economia brasileira e em outras economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e 
impactar negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Diferentes condições 
econômicas em outros países podem provocar reações dos investidores, reduzindo o interesse pelos 
investimentos no mercado brasileiro e causando, por consequência, um efeito adverso no valor de 
mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros e no preço de mercado dos CRA. 
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Acontecimentos Recentes no Brasil 

Os investidores devem atentar para o fato de que a economia brasileira recentemente enfrentou algumas 
dificuldades e revezes e poderá continuar a declinar, ou deixar de melhorar, o que pode afetar 
negativamente a Devedora. A classificação de crédito do Brasil enquanto nação (sovereign credit rating), 
foi rebaixada pela Fitch, e pela Standard & Poor’s de BB+ para BB, o que pode contribuir para um 
enfraquecimento da economia brasileira, bem como pode aumentar o custo da tomada de empréstimos 
pela Devedora. Qualquer deterioração nessas condições pode afetar adversamente a capacidade 
produtiva da Devedora e consequentemente sua capacidade de pagamento.  

Eventuais Divergências na Interpretação das Normas Tributárias Aplicáveis 

A interpretação quanto à tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes de alienação dos CRA no 
mercado secundário não é unânime. Existem pelo menos duas interpretações a respeito do imposto de 
renda incidente sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aplicação dos CRA, quais 
sejam: (i) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA estão sujeitos ao imposto de renda retido 
na fonte, tais como os rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas previstas 
no artigo 1º da Lei 11.033; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA são tributados como 
ganhos líquidos, nos termos do artigo 52, parágrafo 2º da Lei 8.383, com a redação dada pelo artigo 2 º 
da Lei 8.850, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor do CRA até o último 
dia útil do mês subsequente ao da apuração dos ganhos, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme 
estabelecida pelo artigo 2º, inciso II da Lei 11.033. Deve-se considerar, adicionalmente, que não há 
jurisprudência consolidada sobre a matéria e que eventuais divergências no recolhimento do imposto de 
renda devido pelo titular do CRA na sua alienação podem ser passíveis de sanções pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. Eventuais alterações de entendimento ou divergências na interpretação ou 
aplicação das normas tributárias em vigor por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou dos 
tribunais podem afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares.  

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA Pessoas Físicas 

Os rendimentos gerados por aplicação em CRA por pessoas físicas estão atualmente isentos de imposto 
de renda, por força do artigo 3º, inciso IV, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo 
do tempo. Vale dizer que a Receita Federal do Brasil (“RFB”) atualmente expressa sua interpretação, por 
meio do artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB nº. 1.585, de 31 de agosto de 2015, no 
sentido de que tal isenção se aplica, inclusive, ao ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos 
CRA. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando ou 
elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA, a criação de novos tributos ou, ainda, 
mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades 
governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A 
Emissora recomenda o que os interessados na subscrição dos CRA consultem seus assessores tributários 
e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRA. 

Decisões judiciais relacionadas à Medida Provisória 2.158-35/01 podem comprometer o regime fiduciário 
sobre os créditos dos CRA: a Medida Provisória 2.158-35, ainda em vigor, estabelece que as normas que 
disciplinam a afetação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos 
em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias 
e aos privilégios que lhes são atribuídos, o qual permanece respondendo pelos débitos acima referidos a 
totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que 
tenham sido objeto da afetação. Não obstante compor o Patrimônio Separado, os recursos decorrentes 
do CDCA, inclusive em função da execução de sua garantia, poderão ser alcançados pelos credores dos 
débitos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciário da Emissora ou do mesmo grupo econômico da 
Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes 
ao mesmo grupo econômico. Nesse caso, os titulares desses créditos concorrerão com os titulares de CRA 
pelos recursos do Patrimônio Separado e este pode não ser suficiente para o pagamento integral dos CRA 
após o cumprimento das obrigações da Emissora perante aqueles credores. 
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Política Monetária Brasileira: O Governo Brasileiro estabelece as diretrizes da política monetária e define 
a taxa de juros brasileira, com objetivo de controlar a oferta de moeda no País e as taxas de juros de curto 
prazo, levando em consideração os movimentos dos mercados de capitais internacionais e as políticas 
monetárias dos outros países. A eventual instabilidade da política monetária brasileira e a grande variação 
nas taxas de juros podem ter efeitos adversos sobre a economia brasileira e seu crescimento, com 
elevação do custo do capital e retração dos investimentos se retraem. Adicionalmente, pode provocar 
efeitos adversos sobre a produção de bens, o consumo, os empregos e a renda dos trabalhadores e causar 
um impacto no setor agrícola, da Emissora, o que pode afetar a capacidade de produção e de 
fornecimento do produto e, consequentemente, a capacidade de pagamento dos CRA. 

Riscos Relacionados ao Agronegócio 

Desenvolvimento do agronegócio 

Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro (i) manterá a taxa de crescimento e 
desenvolvimento que se vem observando nos últimos anos, e (ii) não apresentará perdas em decorrência 
de condições climáticas desfavoráveis, redução de preços de commodities do setor agrícola nos mercados 
nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito para produtores nacionais, tanto 
da parte de órgãos governamentais como de entidades privadas, que possam afetar a renda da Adufértil 
e, consequentemente, sua capacidade de pagamento, bem como outras crises econômicas e políticas que 
possam afetar o setor agrícola em geral. A redução da capacidade de pagamento da Adufértil poderá 
impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA. 

Riscos climáticos 

As alterações climáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de 
commodities agrícolas, por vezes gerando choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de preços, 
alteração da qualidade e interrupção no abastecimento dos produtos por elas afetados. Nesse contexto, 
a capacidade de produção e entrega dos produtos pode ser adversamente afetada, gerando dificuldade 
ou impedimento do cumprimento das obrigações da Adufértil, o que pode afetar a capacidade de 
pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos 

Acontecimentos e a percepção de risco em outros países podem afetar adversamente a economia 
brasileira e o preço de mercado dos valores mobiliários dos emissores brasileiros 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em 
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo os Estados Unidos, 
os países europeus, bem como outros países da América Latina e de economias emergentes. Embora a 
conjuntura econômica dos Estados Unidos e dos países europeus seja significativamente diferente da 
conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode 
causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras. 
Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem reduzir o 
interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRA, bem 
como afetar adversamente a disponibilidade de crédito a companhias brasileiras no mercado 
internacional, com a significativa saída de recursos do país e diminuição da quantidade de moeda 
estrangeira investida no país. Ademais, acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais 
brasileiro, eventuais notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros emissores de 
títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos investidores ou a falta 
de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na economia brasileira e em 
outras economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os 
títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Isto pode afetar adversamente o preço de mercado dos 
valores mobiliários da Adufértil e comprometer sua capacidade de financiar as suas operações no futuro 
em termos favoráveis. 
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Nos últimos anos, houve um aumento na volatilidade em todos os mercados brasileiros devido, entre 
outros fatores, a incertezas sobre como os ajustes de política monetária nos Estados Unidos afetariam os 
mercados financeiros internacionais, a crescente aversão aos riscos relacionados aos mercados 
emergentes e as incertezas brasileiras nos planos macroeconômico e político. Essas incertezas podem 
afetar negativamente a Adufértil. Além disso, a Adufértil continua a ser exposta a turbulências e 
volatilidade nos mercados financeiros globais por causa de seus efeitos sobre o ambiente econômico e 
financeiro, particularmente no Brasil, tais como desaceleração da economia, um aumento na taxa de 
desemprego, diminuição do poder de compra dos consumidores e a falta de disponibilidade de crédito. 

A perturbação ou a volatilidade nos mercados financeiros globais poderiam aumentar ainda mais os 
efeitos negativos no ambiente financeiro e econômico no Brasil, o que poderia ter um efeito adverso 
relevante nos negócios, resultados operacionais e condições financeiras da Adufértil. 

A inflação e as medidas governamentais para conter a inflação podem afetar negativamente a 
economia brasileira, o mercado de valores mobiliários, os negócios, operações e os preços de mercado 
dos valores mobiliários da Adufértil 

O Brasil tem experimentado taxas de inflação extremamente altas no passado e, portanto, implementado 
políticas monetárias que resultaram em uma das maiores taxas de juros do mundo. As medidas do 
governo brasileiro para controlar a inflação incluem, muitas vezes, a manutenção de altas taxas de juros, 
restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. A inflação, ações 
de combate à inflação e especulação pública sobre possíveis ações adicionais também contribuíram 
materialmente à incerteza econômica no Brasil e à maior volatilidade nos mercados de valores mobiliários 
brasileiros. As medidas do governo brasileiro para combater a inflação, principalmente por meio do Banco 
Central, tiveram e poderão ter efeitos significativos na economia brasileira e nos negócios da Adufértil. 

O Brasil pode apresentar altos níveis de inflação em períodos futuros. Se o Brasil tiver altas taxas de 
inflação, o Governo Federal pode decidir intervir na economia, inclusive através da implementação de 
políticas governamentais que podem ter um efeito adverso sobre a Adufértil e os seus clientes. Além 
disso, se o Brasil experimentar altas taxas de inflação, a Adufértil poderá ser impedida de ajustar os preços 
de seus produtos para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos, o que pode ter um 
efeito adverso sobre elas. 

A instabilidade cambial 

Em decorrência de pressões inflacionárias e ajustes na política econômica Brasileira, a moeda brasileira 
tem historicamente sofrido forte oscilação em relação ao Dólar e outras moedas estrangeiras. No 
passado, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas 
cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a 
frequência dos ajustes cambiais variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, 
controles cambiais e mercado de câmbio duplo. 

De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras 
moedas. Não há garantia de que o Real não irá se desvalorizar ou valorizar ainda mais em relação ao Dólar. 

A desvalorização do Real em relação ao Dólar pode resultar em pressões inflacionárias adicionais no Brasil, 
levando a um aumento nas taxas de juros, limitando o acesso da Emissora e da Adufértil aos mercados 
financeiros estrangeiros e enfraquecendo a confiança dos investidores no Brasil, além de reduzir o preço 
de mercado dos CRA e exigir a implementação de políticas recessivas pelo Governo Federal. Por outro 
lado, a valorização do Real em relação ao Dólar pode levar a uma deterioração da conta corrente e da 
balança de pagamentos do país, o que pode comprometer as exportações brasileiras. Qualquer um desses 
eventos pode prejudicar a economia brasileira como um todo, incluindo os resultados da Emissora e da 
Adufértil.  
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As altas taxas de juros podem afetar adversamente as operações e a condição financeira da Adufértil 

As medidas do governo brasileiro para controlar a inflação incluíram frequentemente a manutenção de 
uma política monetária com taxas de juro elevadas. As altas taxas de juros podem afetar o custo de 
obtenção de empréstimos e também o custo do endividamento da Adufértil. Este aumento das despesas 
financeiras pode afetar negativamente a capacidade da Adufértil de honrar suas obrigações financeiras, 
na medida em que reduz sua disponibilidade de caixa. 

Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Emissora e a Adufértil 

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no balanço 
de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captações de recursos, 
tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. 
Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e as atuais desacelerações 
das economias europeias e americana, incluindo eventual redução de rating soberano do Brasil, podem 
trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando 
despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras, 
incluindo a Emissora e a Adufértil. 

Eventos em outros países com impacto negativo sobre a economia brasileira 

Condições econômicas globais podem afetar a economia brasileira e também a demanda pelos produtos 
da Adufértil. 

Por exemplo, uma recessão global pode vir a provocar uma redução na demanda global pelos produtos 
da Adufértil, seja via consumo menor ou via implementação de medidas que levem à proteção da 
produção local. Em ambos os casos a consequência seria redução dos preços para os produtos da Adufértil 
no mercado externo, afetando sua performance financeira e, consequentemente, a sua capacidade de 
honrar com as obrigações pagamento ou garantia do pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

A atual crise econômica e política no Brasil pode ter um efeito material adverso nos negócios, operações 
e condições financeiras da Adufértil 

A Adufértil não é capaz de estimar o impacto que os avanços políticos e macroeconômicos, sejam estes 
globais ou brasileiros, causarão em seus negócios. Além disso, devido à atual instabilidade política, existe 
uma incerteza substancial em relação às políticas econômicas futuras não sendo possível prever quais 
políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas afetarão negativamente a economia, 
seus negócios ou seu desempenho financeiro. 

A recente instabilidade econômica e política levou a uma percepção negativa da economia brasileira e a 
uma maior volatilidade nos mercados de valores mobiliários brasileiros, o que também pode afetar 
adversamente a Adufértil e seus valores mobiliários. Qualquer instabilidade econômica contínua e 
incerteza política pode afetar negativamente os negócios da Adufértil. 

Futuras políticas governamentais e regulamentação podem afetar adversamente as operações e 
rentabilidade da Adufértil 

As atividades da Adufértil podem ser materialmente afetadas por novas políticas e regulamentações 
implementadas por autoridades federais, estaduais e municipais, sejam elas brasileiras ou estrangeiras. 
Políticas governamentais que afetam a atividade econômica, tais como tarifas, impostos e subsídios 
podem influenciar a rentabilidade das atividades da Adufértil. 

Futuras políticas governamentais brasileiras e estrangeiras podem afetar adversamente a oferta, 
demanda e preços de produtos ou serviços da Adufértil, ou restringir a capacidade dessas empresas 
operarem em seus mercados atuais ou futuros, afetando o seu desempenho financeiro. 
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Alterações nas leis tributárias podem aumentar a carga tributária da Adufértil e, como resultado, afetar 
adversamente a sua lucratividade 

O governo brasileiro implementa regularmente mudanças nos regimes fiscais que podem aumentar a 
carga tributária sobre a Adufértil, suas subsidiárias, controladas e seus clientes. Estas alterações incluem 
modificações em alíquotas e, ocasionalmente, a criação de tributos novos ou temporários, cujos recursos 
se destinam a propósitos governamentais específicos. 
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13. COORDENADOR LÍDER: UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. 

O Coordenador Líder foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de 
investimentos do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de capitais de 
renda fixa e variáveis, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores mobiliários no 
segmento institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros países da América Latina, 
incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 

Essa combinação de forças criou uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para seus 
clientes o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de primeira 
linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos os principais 
mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da plataforma do Banco do Brasil, 
com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local sem paralelo dos clientes locais, 
principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também trouxe uma posição de liderança em 
mercados de capital de dívida e histórico comprovado de operações de ECM, project finance e M&A no 
país, além de uma incrível capacidade de distribuição de varejo. 

O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurique, na Suíça, e conta com escritórios 
espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000 funcionários. O sucesso 
do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto pelas áreas de: Wealth 
Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset Management, e detém mais de 
US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de relacionamento em mais de 50 países.  

Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, tendo o UBS 
recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017, pelo terceiro 
ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano consecutivo, “Best M&A 
Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative Investment Bank for IPOs and 
equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most Innovative Bank for M&A” pela The Banker. 
Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank for Swiss Francs", “Best Equity Bank for Western 
Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong Kong and Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro 
lugar na categoria “Bank of the Year” como parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios 
mais prestigiados da indústria global de mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm 
se destacado, como a de Private Banking que foi reconhecida como "Best Global Private Bank" pela 
Euromoney em 2019. 

O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência, acumulou 
experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e tornando-se parte 
integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas no país, ocupando pela 
28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio Top of Mind 2018, do Instituto 
Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em 2020 pela Euromoney, Banco do Ano na 
América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela 
Global Finance. 

Ao final do 2º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de ativos 
totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil funcionários, 
distribuídos entre 4.367 agências, 15 países e mais de 60.200 pontos de atendimento.  

No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação em 
fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito pelo Grupo 
Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop pela Natura, a 
incorporação do Grupo Reserva pela Arezzo &Co, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre 
a BM&Fbovespa e Cetip, aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital 
da Souza Cruz.  

Também desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em diversas 
ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior Solution, Bioserv, 
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Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings, Volaris, Grupo Financiero 
Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México, Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, 
Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine 
Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB 
Brasil Resseguros, Centauro, Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, 
D1000, Estapar, Moura Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, JSL, Pague Menos, Grupo Mateus, Enjoei, 
entre outras. 

Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 emissões que totalizaram o 
valor de R$25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º lugar no Ranking ANBIMA 
de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. No mesmo período, foram 
estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e 1 FIDC, com volume total de R$6,4 
bilhões. No mercado externo, participou da emissão de US$7,9 bilhões, lhe conferindo o 6º lugar no 
Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais Público & Privado, em 2019. 

A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na B3 em 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019. 
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14. ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora. As informações completas sobre a 
Emissora estão no seu Formulário de Referência (incluindo informações acerca de informações setoriais, 
atividades exercidas pela Emissora e negócios com partes relacionadas da Emissora) e em suas 
Demonstrações Financeiras, que integram o presente Prospecto, por referência, podendo ser acessados 
na forma descrita na seção "Documentos Incorporados a este Prospecto por Referência". O Investidor 
deverá ler referidos documentos antes de aceitar ou participar da oferta. 

LEIA O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR 
A OFERTA. 

Conforme a faculdade descrita no item 5.1, Anexo III da Instrução CVM 400, para a consulta ao Formulário 
de Referência, acesse www.cvm.gov.br (neste website, acessar, do lado esquerdo da tela, "Informações 
de Regulados", clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos 
Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”, buscar " Eco Securitizadora de Direitos Creditórios 
do Agronegócio" no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em " Eco Securitizadora de Direitos 
Creditórios do Agronegócio". Posteriormente, clicar em "Formulário de Referência" e realizar o download 
da versão mais atualizada do Formulário de Referência – Ativo). 

Breve Histórico 

A Emissora foi constituída em 2009, como consequência do trabalho de profissionais que se dedicam há 
mais de uma década a promover a interação do mercado financeiro com o agronegócio. Foi então 
formada uma equipe de especialistas no desenvolvimento e estruturação de operações adequadas tanto 
às necessidades de rentabilidade e segurança de investidores quanto à demanda de recursos para os 
produtores rurais.  

Sua controladora, Ecoagro Participações S.A., sociedade por ações, empresa constituída com propósito 
único de deter participações em outras empresas, e ser a controladora do Grupo Ecoagro, é formada por 
profissionais com experiência no mercado financeiro que se especializaram na estruturação de operações 
de financiamento principalmente do setor agropecuário. 

Assim, pioneira na securitização agrícola brasileira, a Emissora busca estabelecer um canal ágil e eficiente 
entre o agronegócio e os investimentos público e privado, assegurando ao investidor o retorno do capital, 
e ao produtor o respeito ao ciclo de produção, agregando gestão empresarial e valorizando o indivíduo 
no campo. 

O principal foco de negócio da Emissora é fomentar a produção agrícola brasileira através da aquisição de 
direitos creditórios do agronegócio, com a consequente emissão de recebíveis do agronegócio no 
mercado financeiro e de capitais. 

A aquisição de títulos do agronegócio depende dos seguintes fatores: (i) conhecimento dos potenciais 
emitentes desses títulos; (ii) competitividade no que se refere às taxas de aquisição dos títulos; (iii) 
capacidade técnica e operacional para estruturar a emissão dos títulos; e (iv) capacidade financeira para 
viabilizar as aquisições dos títulos. 

A Companhia não possui sociedades controladas. 

Negócios, Processos Produtivos, Produtos e Mercados de Atuação da Emissora e Serviços Oferecidos 

A Emissora é companhia securitizadora e tem por setor de atuação a securitização de direitos creditórios 
do agronegócio, com a aquisição dos mesmos e consequente emissão de certificados de recebíveis do 
agronegócio no mercado financeiro e de capitais, buscando fomentar a produção agrícola brasileira e 
disponibilizar aos investidores uma alternativa de um investimento. 
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A Emissora utiliza-se dos fluxos provenientes dos patrimônios a ela afetados para fazer frente aos valores 
devidos nos termos das securitizações por ela empreendidas. Portanto, é possível que seu patrimônio 
próprio se revele insuficiente para remediar ou ressarcir eventuais atrasos ou faltas de pagamento dos 
certificados de recebíveis do agronegócio. 

Patrimônio Líquido da Emissora 

O Patrimônio Líquido da Emissora é R$ 1.949.000,00 (um milhão e novecentos e quarenta e nove mil 
reais), em 30 de setembro de 2020.  

Informações Financeiras Selecionadas 

Nível de Endividamento 

Exercício 
Social/Período 

Montante Total da 
Dívida, de Qualquer 

Natureza 
Tipo de Índice 

Índice de 
Endividamento 

31/12/2020 R$ 2.827.000,00 
Índice de 

Endividamento 
1,450000 

Administração da Emissora 

A Emissora é administrada por um conselho de administração e por uma diretoria. 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, 
todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, sendo 
permitida a reeleição.  

A Assembleia Geral nomeará dentre os conselheiros o Presidente do Conselho de Administração. 
Ocorrendo impedimento ou ausência temporária do Presidente, a presidência será assumida pelo 
membro designado previamente pelo Presidente ou, na falta de designação prévia, por quem os demais 
membros vierem a designar. 

Compete ao Conselho de Administração, além das outras atribuições fixadas no Estatuto Social:  

a)  fixar a orientação geral dos negócios da Emissora;  

b)  eleger e destituir os Diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito 
dispuser o Estatuto Social;  

c)  fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da companhia, 
bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração ou sobre 
quaisquer outros atos;  

d)  convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente e, no caso de Assembleia Geral Ordinária, 
no prazo determinado por lei;  

e)  manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;  

f)  aprovar a alienação ou aquisição de quotas ou ações de emissão de outras sociedades e de 
propriedade da companhia;  

g)  aprovar a aquisição, a venda, a promessa de compra ou de venda dos bens imóveis ou quaisquer 
outros que constituam parte do ativo imobilizado da companhia, a constituição de ônus reais e a 
prestação de garantias a obrigações de terceiros;  
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h)  aprovar a contratação de auditores externos independentes;  

i)  aprovar e autorizar previamente a Diretoria celebrar contratos de empréstimos;  

j)  aprovar e autorizar a contratação de empregados ou prestadores de serviços cuja remuneração 
anual seja superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);  

k)  aprovar e autorizar previamente a Diretoria na assunção de quaisquer obrigações contratuais cujo 
valor seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por transação;  

l)  deliberar e aprovar sobre a emissão de ações, debêntures, bônus de subscrição, Certificados de 
Recebíveis de Agronegócio e quaisquer outros títulos de créditos ou valores mobiliários, 
independentemente do valor, fixando o preço de emissão, forma de subscrição e integralização e 
outras condições da emissão ou delegar à Diretoria a competência para a fixação dos termos e 
condições de cada emissão dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio e quaisquer outros 
títulos de créditos ou valores mobiliários, independentemente o valor, fixando o preço de emissão, 
forma de subscrição e integralização e outras condições da emissão; e 

m)  exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral.  

O Conselho de Administração da Emissora é composto por: 

Nome Cargo 
Início do 
Mandato 

Término do 
Mandato 

Milton Scatolini Menten Conselheiro 07/05/2020 07/05/2022 

Joaquim Douglas de Albuquerque Conselheiro 07/05/2020 07/05/2022 

Roberta Lacerda Crespilho Braga Conselheira 07/05/2020 07/05/2022 

Diretoria 

A Diretoria é o órgão de representação da Emissora, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos 
negócios sociais. A Diretoria é composta por 2 (dois) diretores, eleitos e destituíveis pelo Conselho de 
Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.  

Dentre os diretores um será designado Diretor Presidente e o outro será designado Diretor de Relações 
com os Investidores. Compete à Diretoria deliberar e aprovar sobre as emissões de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio e quaisquer outros títulos de créditos, independentemente de seu valor, 
definindo as condições gerais e específicas de suas emissões quando tais funções forem delegadas pelo 
Conselho de Administração. 

Compete ao Diretor Presidente:  

(i)  dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores;  

(ii)  coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da 
administração da companhia, bem como a sua apresentação ao Conselho de Administração e aos 
Acionistas;  

(iii)  supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; e  

(iv)  presidir e convocar as reuniões de Diretoria.  

Compete ao Diretor de Relações com os Investidores, além das atribuições definidas pelo Conselho de 
Administração: 

(i)  representar a Emissora perante a CVM, o Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às 
atividades desenvolvidas no mercado de capitais;  
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(ii)  representar a Emissora junto a seus investidores e acionistas;  

(iii)  prestar informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de balcão onde 
forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e  

iv)  manter atualizado o registro da companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da 
CVM. 

De acordo com o artigo 21 do Estatuto Social, a Emissora será representada e somente será considerada 
validamente obrigada por ato ou assinatura de dois diretores sempre em conjunto ou por um dos 
Diretores com um procurador, sendo que as procurações serão sempre outorgadas pelos dois Diretores, 
sendo que estabelecerão os poderes do procurador e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins 
judiciais, não terão prazo superior a 1 (um) ano. 

A Companhia não possui conselho fiscal. 

A Diretoria da Emissora é composta por: 

Nome Cargo 
Início do 
Mandato 

Término do 
Mandato 

Milton Scatolini Menten Diretor Presidente 13/03/2019 13/03/2021 

Cristian de Almeida Fumagalli Diretor de Relações 
com Investidores 

13/03/2019 13/03/2021 

Principais Concorrentes 

A Emissora possui como principais concorrentes no mercado de créditos do agronegócio outras 
companhias securitizadoras, dentre as principais: Octante Securitizadora S.A., Gaia Agro Securitizadora 
S.A., Vert Companhia Securitizadora e Ápice Securitizadora S.A.  

Dependência do Mercado Nacional e/ou Internacional 

A Emissora atua exclusivamente no mercado nacional, entendendo haver dependência deste mercado 
para suas atividades. Por outro lado, entende não haver relação de dependência nos mercados 
estrangeiros para as suas atividades, tendo em vista que não atua no exterior. 

Pendências Judiciais e Trabalhistas 

Para maiores informações relativas a processos existentes, vide itens 4.3 a 4.7 do Formulário de 
Referência da Emissora. 

Descrição dos produtos e/ou serviços em desenvolvimento 

Os únicos serviços prestados pela Emissora são relativos à estruturação, emissão e gestão dos certificados 
de recebíveis do agronegócio, cujas receitas e respectivos custos são reconhecidos na Emissora ou em sua 
controladora. Assim sendo, a participação desses serviços na receita líquida da Emissora representa 100% 
(cem por cento) de sua receita líquida. A Emissora atua exclusivamente no mercado nacional e não possui 
funcionários tampouco política de recursos humanos. Não há produtos e/ou serviços em 
desenvolvimento.  

Relacionamento com fornecedores 

Durante o processo de originação, estruturação, distribuição e monitoramento de suas operações de 
securitização, a Emissora contrata fornecedores especializados em vários serviços. Os fornecedores 
contratados são basicamente: assessores legais, agentes fiduciários, escrituradores, bancos liquidantes, 
custodiantes de títulos, empresas terceirizadas de monitoramento e cobrança de pagamentos, 
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distribuidores de títulos e valores mobiliários autorizados pela CVM a comercializar os títulos de emissão 
da Emissora, agências de rating, empresa de contabilidade e de tecnologia, auditoria, entre outros. 

Relacionamento com clientes 

A Emissora tem como clientes empresas dos mais diversos setores da economia, detentores de recebíveis 
do agronegócio, os quais podem ser objeto de securitização. Adicionalmente, a Securitizadora também 
possui como clientes instituições financeiras atuantes como estruturadoras e distribuidoras no mercado 
de capitais, que a contratam para prestação de serviço de estruturação e gestão fiduciária de valores 
mobiliários, em operações estruturadas sob sua coordenação. 

Negócios com partes relacionadas 

Para maiores informações sobre os negócios com partes relacionadas vide item 16.2 do Formulário de 
Referência da Emissora. 

Contratos relevantes 

Durante os exercícios sociais findos em 31 de dezembro dos anos de 2017, 2018 e 2019, e durante o 
exercício social corrente, não foi celebrado, pela Emissora, contratos relevantes não diretamente 
relacionados com suas atividades operacionais. 

Patentes, Marcas e Licenças 

A Emissora não possui patentes, marcas tampouco licenças. 

Número de Funcionários e Política de Recursos Humanos 

A Emissora não possui funcionários contratados tampouco política de recursos humanos. 

Breve Histórico de Operações Passadas  

NÚMERO TOTAL DE OFERTAS EMITIDAS DE 

VALORES MOBILIÁRIOS AINDA EM CIRCULAÇÃO: 
149 

SALDO DEVEDOR DAS OFERTAS PÚBLICAS 

MENCIONADAS NO ITEM ANTERIOR: 
R$ 15.048.992.712,89 

PERCENTUAL DAS OFERTAS PÚBLICAS 

EMITIDAS COM PATRIMÔNIO SEPARADO: 
100% 

PERCENTUAL DAS OFERTAS PÚBLICAS 

EMITIDAS COM COOBRIGAÇÃO DA EMISSORA: 
Zero 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMISSORA: 
R$ 1.949.000,00 (um milhão e novecentos e quarenta e nove 
mil reais) 

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, NO 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, DAS 

INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS PENDÊNCIAS 

JUDICIAIS E TRABALHISTAS DA EMISSORA: 

A descrição dos processos judiciais, administrativos ou 
arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Emissora ou 
suas controladas sejam parte, e considerados relevantes 
para os negócios da Emissora ou de suas controladas, 
constam nos itens 4.3 e 4.6 do Formulário de Referência da 
Emissora. 

Em atendimento ao disposto no artigo 6º, §2º da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, 
informamos que, na presente data, o Agente Fiduciário não atua, na qualidade de agente fiduciário, em 
nenhuma das emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, realizadas pela Emissora, por 
sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora. 
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Composição do Capital Social 

CAPITAL SOCIAL TOTAL R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove 
mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) 
ações ordinárias 

ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL ECOAGRO PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no 
CNPJ nº 14.286.817/0001-82, detentora 
de 99,99% das ações ordinárias da 
companhia. 

Informações Cadastrais da Securitizadora  

IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob 
o Nº10.753.164/0001-43, com seus atos constitutivos 
devidamente registrados na Junta Comercial de São Paulo em 
02 de abril de 2009 sob o NIRE 35300367308. 

SEDE Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, 
CEP 05.419-001, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. 

REGISTRO NA CVM Registro de companhia aberta perante a CVM, concedido em 
15 de julho de 2009, sob o nº 21741. 

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES A Diretoria de Relações com Investidores da Emissora está 
localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, 
CEP 05.419-001, Pinheiros. O responsável por esta Diretoria é o 
Sr. Cristian de Almeida Fumagalli. O telefone da diretoria de 
relação com investidores da Emissora é (11) 3811-4959 e o 
endereço de correio eletrônico 
controleoperacional@ecoagro.agr.br.. 

EMPRESA DE AUDITORIA KPMG Auditores Independentes 

JORNAIS NOS QUAIS DIVULGA INFORMAÇÕES As informações referentes à Emissora são divulgadas em seu 
site na internet. 

SITE NA INTERNET https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-securitizadora  

mailto:controleoperacional@ecoagro.agr.br
https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-securitizadora
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15. ADUFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA. – DEVEDORA  

Breve Histórico 

A Adufértil atua no segmento de fertilizantes químicos desde 1980. Instalada no Distrito Industrial de Jundiaí, a empresa possui um 
moderno escritório administrativo e um parque industrial totalmente automatizado. Visando atender melhor os seus clientes, a 
Adufértil conta com mais de 200 colaboradores e possui afiliação às principais entidades do setor, como a Associação Misturadores 

Adubos Brasil - AMA, a Associação Nacional para Difusão de Adubos - ANDA e o Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos 
Agrícolas - SIACESP. 

Constituição 

Constituição da Devedora 10 de outubro de 1980 

Forma de Constituição Sociedade Empresária Limitada 

País de Constituição da Devedora Brasil 

Prazo de Duração da Devedora Indeterminado 

Linha do Tempo 

Os milestones abaixo representam alguns dos acontecimentos relevantes na história da Adufértil: 

Ano Milestone 

1980 Fundação da Adufértil como comercializadora de fertilizantes 

1986 Início da produção de fertilizantes 

1991 Aquisição de sua primeira planta industrial, em Carapicuíba/SP (5.000 m2) 

1993 Início dos negócios no setor de reflorestamento 

2001 Início da construção de sua segunda, e atual, planta industrial, em Jundiaí (15.000m2) 

2002 Conclusão da fábrica de Jundiaí e início de suas operações 

2008 Início dos negócios no setor sucroalcooleiro 

2010 Aquisição de propriedade vizinha para expansão 

2012 Expansão de 10.000m2, aumentando a capacidade de estoque para 20.000 toneladas 

2016 Premiação como destaque no setor de fertilizantes por mídia especializada 

2019 Ultrapassou R$ 1 bilhão em receita bruta; primeira dívida de longo prazo (aprox. 25% da dívida total) 

2020 1,1 milhões de toneladas produzidas; Receita Bruta de R$ 1,8 bilhões no exercício findo em 31 de dezembro de 

2020 

Descrição das Atividades da Adufértil 

A Adufértil exerce atividades de fabricação de adubos e de fertilizantes, estando apta a emitir o CDCA vinculado a esta Oferta Pública, 
nos termos da legislação aplicável. Sua atividade principal na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE é a “fabricação 

de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais” (20.13-4-02). De acordo com seu contrato social em vigor, a Adufértil tem como 
objeto social “a indústria, o comércio, a importação e a exportação de fertilizantes (adubos e fertilizantes químicos)”.  

A principal atividade da Adufértil é a mistura de matérias-primas adquiridas no mercado nacional e internacional de grandes 

produtores mundiais. Seu portifólio visa a comercialização de produtos de nutrição via solo e fertirrigação, em diversas 
granulometrias e tecnologias de recobrimento de grânulos com micronutrientes e aditivos específicos para atendimento às 
exigentes condições do campo.  
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Governança Corporativa  

Nos termos do seu contrato social em vigor, a governança corporativa da Adufértil é exercida no âmbito de reuniões de sócios e dos 
seus administradores estatutários. Adicionalmente, a Adufértil conta com um comitê executivo e uma diretoria, composta por 

administradores estatutários e administradores de natureza gerencial para setores estratégicos. 

Sócios  Administradores Estatutários 

QUADRO DE SÓCIOS   

NOME % NOME 

Mario Marchionno 99,85 Mario Marchionno 

Danielle Zeitune Marchionno 0,05% Danielle Zeitune Marchionno 

Marianne Zeitune Marchionno 0,05% Marianne Zeitune Marchionno 

Marcello Zeitune Marchionno 0,05% Marcello Zeitune Marchionno 

Organograma 

 

Comitê Executivo 

CEO & Fundador 
Mario Marchionno 

• Mario possui mais de 45 anos de experiência no setor de fertilizantes; 
• Formado como técnico de química e é responsável pela concepção e fundação da Adufértil; 
• É conselheiro da Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil (AMA) desde o ano de 

2013; 
• Atua como membro a diretoria do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas 

(SIACESP) das gestões de 2003 a 2006 e 2016 a 2019. 

Vice Presidente 
Douglas Fontanini 

 

 

• Douglas tem cerca de 15 anos de experiência em consultoria estratégica, gestão, 
transformação e finanças corporativas;  

• Antes de ingressar na Adufértil, Douglas foi líder de Corporate Finance da A&M por 2 anos; 
• Foi CFO de Pós-Venda da GM América do Sul, onde executou transformação completa e 

estabilização do segmento de peças da General Motors; 
• Douglas começou sua carreira na área de Corporate Finance da EY, onde passou quase 9 

anos até tornar-se associate partner, com expatriação aos EUA; 
• É formado em Engenharia Mecânica pela FEI e cursou administração de empresas na FGV-

CEAG. 

COO 
Marcello Marchionno 

• Marcello tem mais de 10 anos de experiência de trabalho na área comercial, desenvolvendo 
relacionamentos com clientes nos segmentos sucroalcooleiro, de reflorestamento, de 
citricultura dentre outros; 

• Responsável por liderar o time comercial da Adufértil, que conta com mais de 20 
representantes comerciais e 9 funcionários;  

• Atualmente cursa administração de empresas. 
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Diretoria 

CFO 

Cristiano Kato 

• Cristiano possui mais de 15 anos de experiência em avaliação econômico-financeira e 
modelagem de negócios. 

• Atuou por 9 anos na área de consultoria de Corporate Finance da Ernst Young com foco em 
viabilidade de negócios para transações envolvendo M&A, PPP e PFI. 

• Formado em Administração de Empresas pela Fundação Escola de Comércio Alvares 
Penteado – FECAP.  

Jurídico 

Marianne Marchionno 

• Marianne possui mais de 8 anos de experiência de trabalho na área jurídica e legal. 

• Formada em direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – 
FMU. 

• Estruturou a área jurídica na Adufértil e, atualmente, é responsável pelos principais temas 
legais relacionados à Companhia. 

Supply Chain 

Alceu Morita 

• Profissional com 15 anos de experiência em Supply Chain. 

• Carreira desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte de diferentes 
segmentos, foco em desenvolvimento e estruturação de áreas de Suprimentos, Logística e 
Planejamento Operacional. 

• Formado e Administração de Empresa pela Universidade Mackenzie, Pós –Graduado em 
Negociações Econômicas Internacionais pela Unesp e Gestão de Projetos pela FGV-SP. 

Industrial 

Alexandre Camolese 

• Alexandre possui mais de 17 anos de experiência na gestão e desenvolvimento de soluções 
na indústria de fertilizantes. 

• Atuou como gerente industrial e gerente de projetos nas áreas de gestão fabril, novos 
projetos e desenvolvimento de produtos especiais na indústria de fertilizantes. 

• Graduado em Engenharia Civil e Pós-Graduado em Administração de Empresas pela Escola 
de Engenharia de Piracicaba. 

Visão Estratégica 

Em 2020, foi inaugurada a nova unidade de armazenagem da Adufértil, com capacidade estática de 35 mil toneladas, investimento 
aproximado de R$ 20 milhões. Com a adição da nova unidade de armazenagem, a Adufértil totaliza uma capacidade estática de 70 
mil toneladas. 

O novo armazém traz eficiência logística e redução significativa no custo de armazenagem, anteriormente despendido com o 
principal armazém de fertilizantes em Cubatão. A Adufértil estima uma redução de custo anual de aproximadamente R$ 7 milhões 
com o novo armazém. 

Destaca-se, também, o volume de 1.103 mil toneladas de fertilizantes distribuídos pela Adufértil no ano de 2020, representando 
aumento de 33,6% de volume year-over-year (“YoY”). 

Em março de 2020 a Adufértil concluiu a aquisição de 100% do capital social da Agromaster Rio Preto Comércio de Produtos 
Agropecuários Ltda. (“Agromaster”). Situada no município de São José do Rio Preto, a Agromaster é uma empresa especializada na 
distribuição de fertilizantes para pequenos e médios produtores em todo o interior de São Paulo.  

Na presente data, a Adufértil está concluindo os estudos necessários para a realização de cisão parcial exclusivamente para fins da 
versão da totalidade das cotas de titularidade da Adufértil na Agromaster aos seus sócios ou a veículo societário sob controle destes 
(conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações).  

A Adufértil espera concluir referida cisão parcial até o fim do exercício fiscal do ano de 2021. 

Informações Operacionais 

Localização Estratégica  

A Adufértil está localizada a 140km do porto de Santos, com fácil acesso às principais rodovias do Estado de São Paulo e próxima 
das principais regiões produtoras do Estado, permitindo atender seus clientes de forma eficiente dentro de um raio de 500km.  

Cadeia de Suprimentos 

Visando a melhoria contínua, eficiência no transporte e mitigação de risco, a Adufértil é atendida por mais de 15 parceiras em nosso 
planejamento de demanda e capacidade de frota, também com foco na sinergia do frete de retorno. Dessa forma, em 2020 
conseguimos reduzir o tempo de espera dos caminhões na fábrica e aumentar nossa produtividade. 

No ano de 2020, operamos, em média, com 210 caminhões diários; 99% das entregas dentro dos prazos acordados; e mantivemos 
a média de 12 horas de tempo de permanência dos caminhões, do momento da chegada no pátio externo até a saída do produto 
com destino ao cliente. 

Logística de Importação da Matéria Prima 

A Adufértil opera em média com 30 dias de estoque em trânsito e 30 dias de estoque em mãos. Os percentuais de importações por 
países de origem estão divididos da seguinte maneira: Rússia (45%); Canada (30%); China (10%); Marrocos (10%); outros (5%). 80% 
de nossas importações são realizadas através do porto de Santos. Também operamos através do porto de Paranaguá (15%) e do 
porto de São Francisco do Sul (5%).  
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Clientes em Números 

Top 5 Clientes em Receitas 

 

Fonte: Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Clientes por setor 

Os clientes ativos que compõem a carteira da Adufértil encontram-se em diversos setores de atividade, incluindo os setores 
sucroalcooleiro, papel e celulose, citricultura, café, hortaliças, cooperativas agrícolas e agropecuárias.  

No ano de 2020, aproximadamente 75% das receitas da Adufértil concentravam-se em 20 principais clientes, distribuídos dentro 
dos setores indicados acima. 

Gerenciamento de crédito 

A Adufértil possui uma carteira de clientes em situação financeira bastante saudável, com uma gestão de crédito ativa que 
historicamente se traduziu em baixo nível de inadimplemento. Não houve evento material de default nos últimos três anos. 

Centralização de culturas e regiões 

Proporção de volume por cultura 

 

Fonte: Adufértil Fertilizantes Ltda. 
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Sazonalidade de volume e cultura 

 

Fonte: Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Vendas por região 

A Adufértil se destaca como uma das maiores empresas de fertilizantes do estado de São Paulo. Em 2020, distribuiu dentro do 
estado aproximadamente 881 mil toneladas das 1.103 mil produzidas, volume de aproximadamente 80%. Outros estados 
representam, respectivamente: Goiás (GO) 7,6%; Mato Grosso do Sul (MS) 6,6%; Minas Gerais (MG) 3,3%; Mato Grosso (MT) 0,8%; 
outros estados 1,8%.  

Comparação Ano de 2020 x Anos Anteriores 

Receita Líquida e Volume  

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

EBITDA  

 

(¹) EBITDA: (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) medição não contábil elaborada pela Devedora, 
conciliada com suas demonstrações financeiras e consiste no lucro líquido do exercício, ajustado pelas despesas e receitas 
financeiras, pelas despesas e pelas receitas com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas e custos de 
depreciação e amortização. A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida de vendas e serviços.  

(2) Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Compound Annual Growth Rate  

(CAGR) 37% 
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Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

 

Informações Financeiras 

As informações financeiras da Adufértil apresentadas abaixo foram extraídas das demonstrações financeiras referentes aos 
exercícios findos em 2020, 2019 e 2018, além de registros auxiliares contábeis da Adufértil para os mesmos períodos. 

Visão Geral: 

Conforme apresentado no gráfico abaixo, a Adufértil entregou no exercício findo em 2020 lucro líquido de R$ 16,2 milhões. Porém, 
ao considerar os ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais de R$ 28,0 milhões 

positivos, a empresa fecha dezembro com um lucro líquido ajustado para fins de fluxo de caixa operacional de R$ 44,2 milhões.  

Com o crescimento de 40,2% do volume de vendas consolidado com a Agromaster, a administração da Adufértil conseguiu gerenciar 
o impacto do capital de giro da empresa. Desta forma, mesmo com o aumento do contas a receber, a empresa conseguiu ampliar o 

contas a pagar com os principais fornecedores, gerando incremento de caixa em sua operação. Vide abaixo o movimento de caixa 
da empresa: 

Movimento de Caixa “DFC” (R$ milhões)  

 

Fonte: Adufértil Fertilizantes Ltda. 

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

CAGR 46% 

110,5 146,6 234,1 

11,8% 11,9%

13,4%

2018 2019 2020

Lucro bruto R$ milhões Margem Bruta (%)
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Lucro Líquido  

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Gestão de caixa e câmbio: 

• O caixa robusto reflete a estratégia de hedge cambial e a forte gestão do capital de giro. 

• Posição de caixa em Dez/20 de R$ 466,3 milhões, apresentando um aumento de R$ 226,1 milhões em relação a Dez/19. 

• Dívida liquida/EBITDA em Dez/20 de (0,67)x. Em Dez/19 o índice foi de (0,14)x.  

• Abertura de contas bancárias no exterior como parte da gestão de risco e política de exposição cambial, encerrando o ano 
de 2020 com posição de caixa no valor de R$ 167,8 milhões.  

• A empresa adotou uma estratégia de alongamento do endividamento bancário e encerrou o ano de 2020 com 30,5% da 
dívida total no não circulante. 

Do ponto de vista de gestão do caixa operacional, foi negociado aumento de prazo com fornecedores, como estratégia de melhoria 
da gestão de capital de giro. A companhia manteve criteriosa política de concessão de crédito, que se traduziu em recebíveis de 
qualidade e nenhum evento material de inadimplência.  

Cálculo - Dívida Líquida/EBITDA  

 

(¹) Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Posição de Caixa (R$ milhões)  

 

(1) Offshore: "Caixa em Dólares Americanos convertido pela PTAX de fechamento do mês de dezembro de 2020, divulgado pelo 
Banco Central do Brasil. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 
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Estoques e Recebíveis (R$ milhões)  

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

 

Capital de Giro Líquido e Índice de Liquidez  

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Ciclo de Conversão de Caixa  

 

(1)  Dias de estoque corresponde ao quociente da divisão do saldo da conta de estoques pelo custo dos produtos vendidos do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 multiplicada pela quantidade de 360 dias. 

(2) Dias de pagamentos corresponde ao quociente da divisão do saldo da conta de fornecedores pelo custo dos produtos 
vendidos do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 multiplicada pela quantidade de 360 dias. 
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(3)  Dias de recebimento corresponde ao quociente da divisão do saldo do contas a receber (circulante e não circulante) pela 
receita liquida referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 multiplicada pela quantidade de 360 dias. 

(4)  O Ciclo de conversão de caixa é o tempo que se passa entre o pagamento feito aos fornecedores e o recebimento dos 
valores referente às vendas dos produtos. (Ciclo e conversão de caixa = Dias de Recebimento + Dias de Estoque - Dias de 
Pagamento). 

(5)  Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Fluxo de Caixa livre para empresa (FCFF – Free Cash Flow to the Firm) (R$ mil) 

 

(1) Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Cálculo do Fluxo de caixa livre para empresa (Free Cash Flow to the Firm) 

R$ Mil 2019 2020 

EBITDA 56.736  107.821  
Depreciação e Amortização (DA) 3.182  2.157  

EBIT (Lucro operacional) 53.554  105.664  
Impostos (I) ² 9.673  1.914  

Lucro Operacional Líquido após os impostos (NOPAT) 43.881  103.750  

Depreciação e Amortização (DA) 3.182  2.157  

CAPEX (14.271) (26.506) 

Variação da Necessidade de Capital de Giro ³ 48.895  91.947  

Resultado financeiro com efeito caixa ⁴ (11.357) (20.746) 

FCFF ¹ 70.330  150.602  

 

(1) FCFF – Free Cash Flow to the Firm:  É uma métrica não-contábil utilizada para avaliar o desempenho das empresas, sendo 
um modelo de medida de fluxo de caixa. Tal métrica não-contábil traz a informação indicativa do fluxo de caixa disponível 
(livre), após ter realizado o pagamento dos custos e realizado os investimentos. Desta forma, pode indicar o volume de 
recursos disponíveis para pagamento de dívidas, compartilhamento dos lucros com acionistas, entre outros. 

(2) Impostos: Corresponde ao total do imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) divulgado nas 
demonstrações financeiras da Devedora. 

(3) Variação da necessidade de capital de giro (NGC): Corresponde ao NCG do ano corrente menos o NCG do ano anterior, 
sendo NCG = Ativo Operacional (Ativo Circulante menos Caixa e equivalentes de caixa menos Instrumentos financeiros 
derivativos) menos Passivo Operacional (Passivo Circulante menos Empréstimos e Financiamentos menos Instrumentos 
financeiros derivativos menos Arrendamentos). 

(4) Resultado financeiro com efeito não caixa: Resultado Financeiro Líquido mais Variação cambial passiva (Sem efeito caixa) - 
Variação cambial ativa (Sem efeito caixa). 

(5) Informações de cunho gerencial, não auditadas. 
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Capitalização Financeira  

A tabela abaixo apresenta a capitalização total da Adufértil, composta por seus empréstimos e financiamentos do ativo circulante e 
não circulante, e indicam a posição em dezembro de 2020.  

As informações aqui descritas foram extraídas das informações contábeis da Adufértil, relativas a 31 de dezembro de 2020, anexas 
a este Prospecto. 

Gestão de Dívidas (R$)  

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Abaixo são apresentados os montantes a pagar de empréstimos e financiamentos, os quais estão garantidos por caução de 
duplicatas, cartas de fiança, avais, notas promissórias e bens adquiridos com os recursos de tais empréstimos e financiamentos, 
quando aplicável. 

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Dívida Líquida/EBITDA (R$ milhões) 

 

(1) Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 
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Amortização da Dívida (R$ milhões) 

 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Hedge: estratégia de preços em USD americanos: 

Devido à natureza dos insumos (matérias-primas), 90% dos custos são compostos por produtos importados “N, P e K” (Nitrogênio, 
Fosforo e Potássio).  

Segundo normas contábeis brasileiras, os estoques de matéria-prima devem ser contabilizados pelo custo e convertidos para real 
utilizando a taxa de câmbio da data de chegada da mercadoria no Brasil, não havendo possibilidade de revalorização dos estoques. 

As compras são feitas com 90-180 dias de prazo e registradas na conta “fornecedores a pagar” no balanço patrimonial. 

É compulsório que a conta de “fornecedores a pagar” seja atualizada pela taxa de câmbio do fechamento de cada mês divulgada 
pelo Banco Central do Brasil, porém os estoques não são passíveis de atualização pelo mesmo mecanismo, gerando assim o efeito 
de “Variação Cambial” no resultado. 

O mercado de fertilizantes é dolarizado, o que gera um hedge natural para a companhia. Deste modo, é possível repassar a 
desvalorização da moeda brasileira nos preços de fertilizantes, conforme observado no gráfico abaixo. 

Taxa de Câmbio PTAX Mensal, Taxa de Câmbio Média de Vendas 

 

Fonte: Adufértil Fertilizantes Ltda. e Banco central do Brasil (BACEN) 
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Em 2019 a Adufértil contratou a consultoria especializada “Capitânia” para assessoraria e reestruturação de sua política cambial e 
insights diários sobre moeda estrangeira. Tal política visa proteger e minimizar os efeitos de variação cambial caixa através de uma 
metodologia que contempla a utilização de instrumentos financeiros derivativos tais como: (i) call spread, (ii) call seca e (iii) conta 
corrente em moeda estrangeira e limite de exposição entre 70%-100% do passivo líquido em moeda estrangeira. 

Índices Financeiros 

Índice de Lucratividade 

 

(1) O índice de retorno sobre o ativo corresponde ao quociente da divisão do lucro líquido referente ao do exercício findo em 31 
de dezembro de 2020 pelo; ativo total da Devedora.  

(2) O índice de retorno sobre o patrimônio líquido corresponde ao quociente da divisão do lucro líquido referente ao do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020; pelo patrimônio líquido da Devedora.  

(3) O indicador de margem bruta corresponde a divisão do lucro bruto do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 pela; receita 
líquida do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.  

(4) O indicador de margem operacional corresponde a divisão do resultado operacional do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020 pela; receita líquida do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.  

(5) O indicador de margem líquida corresponde a divisão lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 pela; receita 
líquida do período do findo em 31 de dezembro de 2020. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Índice de Endividamento  
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(1) O índice de endividamento geral corresponde ao quociente da divisão do resultado da soma do passivo circulante e do passivo 
não circulante da Devedora pelo ativo total da Devedora. 

(2) O índice participação do patrimônio líquido corresponde ao quociente da divisão do resultado da soma do passivo circulante 
e do passivo não circulante da Devedora pelo patrimônio líquido da Devedora.  

(3) O índice de composição do endividamento corresponde ao quociente da divisão do passivo circulante da Devedora pelo 
resultado da soma do passivo circulante e do passivo não circulante da Devedora.  

(4) Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Índice de atividade 

 

(1) O índice de giro do ativo total corresponde ao quociente da divisão da receita liquida do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020 pelo ativo total.  

(2) O índice de giro dos estoques corresponde ao quociente da divisão do custo dos produtos vendidos do exercício findo em 31 
de dezembro de 2020 pelo estoque. 

(3) O índice de giro dos ativos permanentes corresponde ao quociente da divisão da receita liquida do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 pelo ativo permanente líquido. 

(4) O índice de prazo médio de recebimento corresponde ao quociente da divisão do saldo de contas a receber pela receita liquida 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 multiplicada pela quantidade de 360 dias. Informações de cunho gerencial, não 
auditadas. 

(5) O índice de prazo médio de pagamento corresponde ao quociente da divisão do saldo de fornecedores pelo custo dos produtos 
vendidos multiplicado por 360 dias. Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 
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Índice de Liquidez  

 

(1) O capital circulante líquido corresponde ao ativo circulante da Devedora subtraído do passivo circulante da Devedora. 

(2) O índice de liquidez corrente corresponde ao quociente da divisão do ativo circulante da Devedora pelo passivo circulante da 
Devedora.  

(3) O índice de liquidez seca corresponde ao quociente da divisão do resultado do ativo circulante da Devedora subtraído dos 
estoques da Devedora pelo passivo circulante da Devedora.  

(4) O índice de liquidez imediata corresponde ao quociente da divisão do resultado da soma do caixa e equivalentes de caixa e 
das aplicações financeiras circulante da Devedora pelo passivo circulante da Devedora.  

(5) O índice de liquidez geral corresponde ao quociente da divisão do resultado da soma do ativo circulante e ativo realizável a 
longo prazo (considerando as seguintes contas do ativo não circulante “depósitos judiciais, contas a receber e tributos a 
recuperar”) da Devedora pelo resultado da soma do passivo circulante e o passivo não circulante da Devedora.  

(6) Informações de cunho gerencial, não auditadas. 

Fonte: Demonstrações financeiras – Adufértil Fertilizantes Ltda. 

Responsabilidade Socioambiental 

A Adufértil incentiva e conta com a ajuda de seus colaboradores no comportamento sustentável, de forma a evitar o desperdício de 
alimentos, a buscar sempre atuar de forma a preservar o meio ambiente e a incentivar a reciclagem de materiais. 

A empresa ainda estimula e conta com a participação dos seus colaboradores em ações sociais, ambientais e de voluntariado, a fim 
de promover o desenvolvimento das comunidades e a melhoria na qualidade de vida. 

Covid-19 

A Adufértil adotou ações de mitigação de riscos, mantendo 90% dos seus 80 funcionários administrativos trabalhando remotamente 
até final de 2020 e optou por não usufruir dos benefícios do Governo como, redução de jornada de trabalho, redução de salários ou 
aumento no prazo pagamento tributos. 

Cinco Principais Fatores de Risco Relativos à Adufértil  

Risco de concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos em sua totalidade pela Adufértil, com garantia dos Avalistas, que são seus sócios. 
Nesse sentido o risco de crédito do lastro dos CRA está concentrado na Adufértil, sendo que todos os fatores de risco a elas 
aplicáveis, potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio e, consequentemente, a Amortização e Remuneração dos CRA. 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Índice liquidez

Capital Circulante Liquido ¹ 18,05                 52,52                 93,70                 

Corrente ² 1,03                    1,11                    1,11                    

Seca ³ 0,65                    0,73                    0,95                    

Imediata ⁴ 0,40                    0,48                    0,52                    

Geral ⁵ 1,04                    1,05                    1,00                    

Base

Índice Efetivo
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Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento integral e tempestivo, pela Adufértil, dos 
valores devidos no âmbito do CDCA, bem como da tempestiva e regular execução do Aval e/ou da Cessão Fiduciária, os riscos a que 
a Adufértil estão sujeitas podem afetar adversamente a capacidade de adimplemento da Adufértil na medida em que afetem suas 
atividades, operações e respectivas situações econômico-financeiras, as quais, em decorrência de fatores internos e/ou externos, 
poderão afetar o fluxo de pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, consequentemente, dos CRA. 

A ausência de diversificação da devedora e da garantidora dos Direitos Creditórios do Agronegócio pode trazer riscos para os 
Investidores e provocar um efeito adverso aos Titulares de CRA, uma vez que qualquer alteração na condição da Adufértil pode 
prejudicar o pagamento da integralidade dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Risco decorrente da pandemia da Covid-19 

A propagação do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil, com a consequente decretação de pandemia pela Organização Mundial de 
Saúde e de estado de calamidade pública pelo Governo Federal, trouxe instabilidade ao cenário macroeconômico e às ofertas 
públicas de valores mobiliários em andamento, observando-se uma maior volatilidade na formação de preço de valores mobiliários, 
bem como uma deterioração significativa na marcação a mercado de determinados ativos. Os efeitos para a economia mundial para 
o ano de 2020 já são sentidos em decorrência das ações governamentais que determinaram em diversos países a redução forçada 
das atividades econômicas nas regiões mais afetadas pela pandemia. Desde que foi confirmado o primeiro caso de paciente 
infectado com o coronavírus (covid-19) no Brasil, os governos brasileiros decretaram diversas medidas de prevenção para enfrentar 
a pandemia, dentre elas a restrição à circulação de pessoas, que tem potencial para afetar a economia nacional como um todo. 
Nesse sentido, não há como prever assertivamente qual será o efeito do alastramento do vírus e das medidas preventivas na 
economia do Brasil e nos resultados da Devedora. Adicionalmente, tais surtos podem resultar em restrições a viagens, fechamento 
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma 
maneira geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, podendo ocasionar um efeito 
adverso relevante na economia como um todo e, consequentemente, na Devedora, nos Avalistas e nos CRA. Qualquer mudança 
material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado dos eventos descritos acima pode afetar a 
rentabilidade e os resultados da Devedora, dos Avalistas, e, consequentemente, impactar negativamente os pagamentos devidos 
aos Titulares dos CRA. 

Capacidade creditícia e operacional da Adufértil 

O pagamento dos CRA está sujeito ao desempenho da capacidade creditícia e operacional da Adufértil, sujeitos aos riscos 
normalmente associados à concessão de empréstimos e ao aumento de custos de outros recursos que venham a ser captados pela 
Adufértil e que possam afetar o seu respectivo fluxo de caixa, bem como riscos decorrentes da ausência de garantia quanto ao 
pagamento pontual ou total do principal e juros pela Adufértil e/ou pelos Avalistas. Adicionalmente, os recursos decorrentes do 
CDCA e/ou da execução do Aval podem não ser suficientes para satisfazer a integralidade das dívidas constantes dos instrumentos 
que lastreiam os CRA. Portanto, a inadimplência da Adufértil e/ou dos Avalistas pode ter um efeito material adverso no pagamento 
dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, consequentemente, dos CRA. 

A Adufértil pode não ser capaz de implementar com sucesso sua estratégia de crescimento 

O crescimento futuro e o desempenho financeiro da Adufértil dependerão, em parte, do êxito na implementação de determinadas 
estratégias de negócios, incluindo: (i) sua habilidade em atrair novos clientes ou aumentar o volume de clientes existentes em 
específicos mercados e localidade, (ii) sua capacidade de financiar investimentos (por meio de dívidas ou de outras formas), (iii) sua 
competência para aumentar sua capacidade operacional e expandir sua atual capacidade de fornecimento para novos mercados; e 
(iv) sua capacidade em reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência operacional. A Adufértil não pode assegurar que será 
capaz de atingir esses objetivos e/ou estratégias com sucesso. A falha da Adufértil no atingimento desses objetivos em razão de 
dificuldades competitivas, aumento de custos, limitações na sua capacidade de investir, dentre outros, poderão limitar a sua 
capacidade de implementar com sucesso sua estratégia de crescimento. A Adufértil poderá ter que contrair novas dívidas para 
financiar novos investimentos a fim de implementar sua estratégia de crescimento. Condições econômicas desfavoráveis no Brasil 
e no mercado global de crédito, tal como altas taxas de juros para novos empréstimos, baixa liquidez ou baixo interesse de 
instituições financeiras na concessão de empréstimos, podem limitar o acesso da Adufértil a novos financiamentos. Além disso, o 
não atingimento do crescimento esperado pode causar um efeito adverso material nos negócios da Adufértil, em suas condições 
financeiras, resultados operacionais e capacidade de pagar suas dívidas, podendo afetar, consequentemente, a sua capacidade de 
adimplemento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Riscos decorrentes das condições econômicas e políticas governamentais relacionadas ao setor de fertilizantes no Brasil 

Os resultados operacionais da Adufértil dependem das condições econômicas brasileiras, notadamente condições e políticas 
governamentais relacionadas ao setor agrícola, fatores esses não controláveis. As condições climáticas, mudanças no custo de 
insumos e nos preços das commodities, doenças e pragas de plantas e animais, disponibilidade de financiamento e programas 
governamentais de suporte, bem como outras incertezas, podem afetar de maneira adversa o setor agrícola, e, consequentemente, 
as vendas de produtos e os resultados operacionais. Políticas governamentais brasileiras afetam de maneira significativa o setor 
agrícola e podem, direta ou indiretamente, influenciar áreas plantadas e a composição das culturas, bem como o preço dos produtos 
agrícolas, o que pode, direta ou indiretamente, afetar as atividades da Adufértil e, consequentemente, sua capacidade de 
cumprimento das obrigações com os titulares dos CRA. 
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16. SUMÁRIO DOS GARANTIDORES 

Mario Marchionno 

Brasileiro, industrial, casado sob o regime de comunhão total de bens, inscrito no CPF sob o nº 
989.277.448-53, portador da carteira de identidade nº 5.827.684-1 SSP/SP, residente e domiciliado no 
Município Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Nova Zelândia, nº 320, sócio e CEO da 
Adufértil.  

Marcello Zeitune Marchionno 

Brasileiro, administrador casado sob o regime de separação de bens, inscrito no CPF sob o nº 386.195.368-
42, portador da carteira de identidade nº 35.940.751-5 SSP/SP, residente e domiciliado no Município 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Nova Zelândia, nº 216, sócio e COO da Adufértil.  

Marianne Zeitune Marchionno 

Brasileira, advogada, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 333.076.258-61, portadora da carteira de 
identidade nº 44.046.149-2 SSP/SP, residente e domiciliada no Município Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, na Alameda Nova Zelândia, nº 320, sócia e Diretora Jurídica da Adufértil.  

Danielle Zeitune Marchionno 

Brasileira, administradora, solteira, inscrita no CPF sob o nº 333.074.858-30, portadora da carteira de 
identidade nº 44.046.298-8 SSP/SP, residente e domiciliada no Município Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, na Alameda Nova Zelândia, nº 320, sócia da Adufértil.  
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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17. RELACIONAMENTOS 

Entre o Coordenador Líder e a Emissora  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder não mantém 
relacionamento comercial relevante com a Emissora e/ou sociedades de seu grupo econômico, nem 
vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. Desta forma, na presente data, não há qualquer 
relacionamento comercial entre o Coordenador Líder e a Emissora, e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, que possa configurar conflito de interesses ou que seja relevante no âmbito da Oferta. 

A Emissora e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, o Coordenador 
Líder para a prestação de serviços ou a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, 
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no mercado de 
capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores 
mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras 
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.  

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Demonstrativo dos Custos da Oferta” na página 93 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração 
a ser paga pela Emissora ao Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico. 

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima descrito. 

Entre o Coordenador Líder e os Garantidores  

Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder mantém relacionamento referente à Série Única da 83ª 
emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A., lastreados em certificado de direitos creditórios do agronegócio de emissão da 
Devedora, e prestação de aval pelos Garantidores. Desta forma, na presente data, com exceção da oferta 
acima listada, não há qualquer outro relacionamento comercial entre o Coordenador Líder e os 
Garantidores, que possa configurar conflito de interesses ou que seja relevante no âmbito da Oferta. 

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima descrito. 

Entre o Coordenador Líder e o Agente Fiduciário 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder mantém relacionamento 
comercial com o Agente Fiduciário decorrentes do exercício de suas atividades sociais, tendo em vista a 
atuação do Agente Fiduciário em outras operações de renda fixa, incluindo prestação de serviços em 
operações de securitização e outras operações no mercado de capitais estruturadas pelo Coordenador 
Líder.  

Não há qualquer relação ou vínculo societário, nem relações de empréstimos e financiamentos entre o 
Coordenador Líder e o Agente Fiduciário e/ou sociedades de seu grupo econômico. 

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima descrito. 

Entre o Coordenador Líder e o Escriturador e Custodiante 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder mantém relacionamento 
comercial com o Escriturador e Custodiante decorrentes do exercício de suas atividades sociais, tendo em 
vista a atuação do Escriturador e Custodiante em outras operações de renda fixa, incluindo prestação de 
serviços em operações de securitização e outras operações no mercado de capitais estruturadas pelo 
Coordenador Líder.  

Não há qualquer relação ou vínculo societário, nem relações de empréstimos e financiamentos entre o 
Coordenador Líder e o Escriturador e Custodiante e/ou sociedades de seu grupo econômico. 
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As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima descrito. 

Entre o Coordenador Líder e a Adufértil 

Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder, mantém relacionamento referente às Série Única da 83ª 
emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A., lastreados em certificado de direitos creditórios do agronegócio de emissão da 
Devedora. Desta forma, na presente data, com exceção da oferta acima listada, não há qualquer outro 
relacionamento comercial entre o Coordenador Líder e a Adufértil e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, que possa configurar conflito de interesses ou que seja relevante no âmbito da Oferta. 

A Adufértil e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, o Coordenador 
Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico para a prestação de serviços ou a realização de operações 
financeiras usuais, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, 
coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, 
intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração 
de contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas 
atividades. 

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima descrito. 

Entre o Coordenador Líder e o Banco Liquidante 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder mantém relacionamento 
comercial com o Banco Liquidante decorrente do exercício de suas atividades sociais, tendo em vista a 
atuação do Banco Liquidante em outras operações de renda fixa, incluindo prestação de serviços em 
operações de securitização e outras operações no mercado de capitais estruturadas pelo Coordenador 
Líder. O Coordenador Líder e o Banco Liquidante não possuem qualquer relação ou vínculo societário.  

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima descrito. 

Entre a Emissora e os Garantidores  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Emissora não mantém 
relacionamento comercial relevante com os Garantidores, nem vínculo de qualquer natureza, inclusive 
societária. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre a Emissora e o Agente Fiduciário  

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a Emissora mantém relacionamento comercial com o 
Agente Fiduciário, tendo atuado em outras ofertas de títulos e valores mobiliários da Emissora e de 
sociedades integrantes do seu grupo econômico, conforme descritas no Anexo XII ao Termo de 
Securitização. 

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima descrito. 

Entre a Emissora e o Escriturador e Custodiante 

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com o Escriturador e Custodiante outros 
relacionamentos comerciais, sendo que o Escriturador e Custodiante participa, respectivamente, como 
Escriturador e Custodiante de outras séries da Emissora. 

Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Escriturador e Custodiante. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 
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Entre a Emissora e a Adufértil 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Emissora e/ou sociedades de seu 
grupo econômico, não mantêm relacionamento comercial relevante com a Adufértil e/ou sociedades de 
seu grupo econômico, nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre a Emissora e o Banco Liquidante 

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com o Banco Liquidante outros 
relacionamentos comerciais, sendo que o Banco Liquidante participa, respectivamente, como banco 
liquidante de outras séries da Emissora. 

Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Banco Liquidante. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre a Adufértil e os Garantidores 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre a Adufértil e o Agente Fiduciário 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Adufértil não mantém 
relacionamento comercial relevante com o Agente Fiduciário e/ou sociedades de seu grupo econômico, 
nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre a Adufértil e o Escriturador e Custodiante 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Adufértil não mantém 
relacionamento comercial relevante com o Escriturador e/ou sociedades de seu grupo econômico, nem 
vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre a Adufértil e o Banco Liquidante 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Adufértil não mantém 
relacionamento comercial relevante com o Banco Liquidante e/ou sociedades de seu grupo econômico, 
nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

A Adufértil, e/ou sociedades de seu grupo econômico, poderão vir a contratar, no futuro, o Banco 
Liquidante e/ou sociedades de seu grupo econômico para a prestação de serviços ou a realização de 
operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e 
aquisições, coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de 
crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, 
celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução 
de suas atividades. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 
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Entre os Garantidores e o Agente Fiduciário 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Garantidores não mantêm 
relacionamento comercial relevante com o Agente Fiduciário e/ou sociedades de seu grupo econômico, 
nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre os Garantidores e o Escriturador e Custodiante 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Garantidores não mantêm 
relacionamento comercial relevante com o Escriturador e Custodiante e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre os Garantidores e o Banco Liquidante 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Garantidores não mantêm 
relacionamento comercial relevante com o Banco Liquidante e/ou sociedades de seu grupo econômico, 
nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

Os Garantidores, e/ou sociedades de seu grupo econômico, poderão vir a contratar, no futuro, o Banco 
Liquidante e/ou sociedades de seu grupo econômico para a prestação de serviços ou a realização de 
operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e 
aquisições, coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de 
crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, 
celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução 
de suas atividades. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre o Banco Liquidante e o Escriturador e Custodiante 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Banco Liquidante não mantém 
relacionamento comercial relevante com o Escriturador e Custodiante e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. 

Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Conflito de interesses na Oferta 

Diante do exposto acima, não se vislumbra nenhum conflito de interesse entre os participantes da Oferta.  


