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COMUNICADO AO MERCADO
REFERENTE À INTERRUPÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA SÉRIE ÚNICA DA 20ª EMISSÃO  

DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º Andar, Conjunto 12, CEP 04506-000, São Paulo - SP
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00

Código ISIN dos CRA da Série Única da 20ª Emissão: BRAPCSCRA116
Classificação de Risco Preliminar atribuída pela Standard and Poor’s Ratings do Brasil Ltda.: “brA-(sf)”

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

GONÇALVES & TORTOLA S.A.
Estrada Maringá, Lote 152, s/nº,  CEP 87070-810, Maringá - PR

CNPJ/ME nº 85.070.068/0001-08

TRUE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo 
Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministérios da Economia (“CNPJ/ME”) sob 
n° 12.130.744/0001-00 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 
instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 913, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Coordenador Líder”), COMUNICAM AO MERCADO, em atendimento ao disposto no artigo 10 da Instrução 
da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), que protocolaram, nesta data, pedido de interrupção 
do prazo de análise de registro da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 20ª emissão da Emissora, por um período de 
até 60 (sessenta) dias úteis contados a partir desta data, em decorrência do impacto das tensões e recente conflito armado entre Rússia e Ucrânia, que 
afetou o preço das commodities agrícolas, incluindo o milho e soja – insumos fundamentais para o desenvolvimento das atividades da Devedora, e 
alterou significativamente as condições dos mercados financeiro e de capitais, de modo que a Interrupção possibilitará melhor avaliação dos novos 
cenários e eventual adequação da estrutura dos CRA e dos documentos da Oferta.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído 
no Prospecto Preliminar da Oferta ou no Termo de Securitização.

Todos os Pedidos de Reserva e intenção de investimento serão cancelados e o Coordenador Líder e demais Instituições Contratadas da Oferta 
comunicarão aos respectivos investidores a interrupção da Oferta (“Cancelamento do Pedido de Reserva”). Caso referidos investidores já tenham 
efetuado qualquer pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso 
de custos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 
movimentação financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF e/ou câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem 
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do Cancelamento do Pedido de Reserva.

Na hipótese de deferimento do pedido de interrupção do prazo de análise do pedido de registro da Oferta, a Securitizadora e o Coordenador Líder 
informarão o mercado caso a análise do pedido de registro da Oferta seja retomada e, caso o seja, será publicado novo cronograma da Oferta, bem 
como será aberto novo prazo para pedidos de reserva e agendada nova data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento 
de potenciais investidores.

Este Comunicado ao Mercado, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão disponibilizados, exclusivamente, nas páginas 
na rede mundial de computadores da Securitizadora, do Coordenador Líder e da CVM indicados a seguir. 
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• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5° andar, Rio de Janeiro - RJ; ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares, São Paulo - SP
Website: https://www.gov.br/cvm 
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar em “Regulados”, clicar em “Regulados 
CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, clicar em “Companhias”, posteriormente clicar em “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, 
buscar “True Securitizadora S.A.” no campo disponível. Em seguida acessar “True Securitizadora S.A.”, e posteriormente, nos filtros de pesquisa, 
no campo “categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e selecionar, em “Período de Entrega”, a opção de “Período” e 
definir o Período desejado. No website acessar “download” do documento referente à Oferta.

• Emissora

TRUE SECURITIZADORA S.A.
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo - SP 
At.: Sr. Arley Custódia Fonseca
Telefone: (11) 3071-4475
E-mail: middle@truesecuritizadora.com.br / juridico@truesecuritizadora.com.br
Website: https://truesecuritizadora.com.br (neste website, clicar em “Emissões”, em seguida em “Selecione a pesquisa” e selecionar a opção 
“Por Emissão” e no campo “Pesquisar” incluir “20” e clicar em “Ver+”).

• Coordenador Líder

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Praia do Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 913, CEP 22250-040, São Paulo - SP 
At.: Área de Distribuição
Telefone: (11) 3206-8000
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: https://www.genialinvestimentos.com.br (neste website clicar em “Onde Investir”, em seguida “Ofertas Públicas”, localizar “CRA GT 
Foods” na sequência clicar em “Detalhes”).

OS INVESTIDORES QUE DESEJAREM OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA E OS CRA, DEVERÃO DIRIGIR-SE AOS ENDEREÇOS OU 
DEPENDÊNCIAS DO COORDENADOR LÍDER, DA EMISSORA, DA CVM, DA B3 E NOS ENDEREÇOS INDICADOS ACIMA.
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COORDENADOR LÍDER EMISSORA DEVEDORA

AGENTE FIDUCIÁRIO ASSESSOR JURÍDICO DA OFERTA

https://luzcapitalmarkets.com.br/

