
Remuneração dos CRAs 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 a complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador; da instituição intermediária responsável pela Oferta e, se for o 

caso, das instituições intermediárias integrantes do consórcio de distribuição; das entidades administradoras de mercado organizado de valores. 

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) 

EMISSÃO,  

EM SÉRIE ÚNICA, DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 

 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS  
CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

Companhia Aberta - CVM nº 21.741 - CNPJ 10.753.164/0001-43 
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-0001, São Paulo - SP 

no valor total de, inicialmente, 

R$300.000.000,00 
(trezentos milhões reais) 

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio oriundos de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio da 

 
 

UBY AGROQUÍMICA S.A.  
CNPJ nº 21.320.221/0001-17 

Rua Arnaldo Afonso Melo, 101, Galpão 01, CEP 38.064-720 – Distrito Industrial II, Uberaba - MG 
CÓDIGO ISIN DOS CRA: [=] 

REGISTRO DA OFERTA NA CVM: CVM/SRE/CRA/2022/[=], em [=] de [=] de 2022 

EMISSÃO DE, INICIALMENTE, 300.000 (TREZENTOS MIL) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA ECO SECURITIZADORA 

DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“CRA”, “EMISSÃO”, “SECURIZADORA” 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”), DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.103, 

DE 15 DE MARÇO DE 2022 (“MEDIDA PROVISÓRIA”) E DA RESOLUÇÃO DA CVM Nº 60, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 (“RESOLUÇÃO CVM 60”), A SER CONDUZIDA PELA XP INVESTIMENTOS CORRETORA 
DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COM ESCRITÓRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE 

SÃO PAULO, NA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1.909, TORRE SUL, 30° ANDAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, CEP 04.543-907, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA (“CNPJ”) SOB O Nº 02.332.886/0011-78, NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA LÍDER DA OFERTA (“COORDENADOR LÍDER” OU “XP INVESTIMENTOS”), COM VALOR 

NOMINAL UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) (“VALOR NOMINAL UNITÁRIO”) NA DATA DE EMISSÃO, QUAL SEJA, [=] DE [=] DE 2022 (“DATA DE EMISSÃO”), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE EMISSÃO 

DE, INICIALMENTE, R$[=] ([=] REAIS), SUJEITO AO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, CONFORME ABAIXO DEFINIDO (“OFERTA”). 

A QUANTIDADE DE CRA ORIGINALMENTE OFERTADA PODERÁ SER ACRESCIDA EM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO), OU SEJA, [=] ([=]) CRA, EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO TOTAL OU PARCIAL DA OPÇÃO DE LOTE 
ADICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, PARÁGRAFO 2º DA INSTRUÇÃO CVM 400, A CRITÉRIO DA EMISSORA, APÓS CONSULTA E EXPRESSA CONCORDÂNCIA PRÉVIA DA DEVEDORA (CONFORME ABAIXO 

DEFINIDA) (“OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL”). NÃO SERÁ ADMITIDA DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DOS CRA, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA SERÁ REALIZADA PELO COORDENADOR LÍDER SOB O REGIME DE 
GARANTIA FIRME PARA O VALOR TOTAL DA EMISSÃO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO, SENDO CERTO QUE OS CRA DECORRENTES DO EVENTUAL EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL 
SERÃO DISTRIBUÍDOS SOB O REGIME DE MELHORES ESFORÇOS. 

A EMISSÃO É REALIZADA COM BASE NA DELIBERAÇÃO TOMADA NA (I) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA REALIZADA EM [13 DE MARÇO DE 2019], CUJA ATA FOI REGISTRADA NA 
JUCESP EM [22 DE ABRIL DE 2019 SOB O Nº 216.799/19-3] E PUBLICADA EM [09 DE MAIO DE 2019] NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E NO JORNAL [“O ESTADO DE SÃO PAULO”], NA QUAL SE 

APROVOU A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA À DIRETORIA DA EMISSORA PARA FIXAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE CADA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, 
INDEPENDENTEMENTE DO VALOR, FIXANDO O PREÇO DE EMISSÃO, FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO E OUTRAS CONDIÇÕES DA EMISSÃO; E NA (II) REUNIÃO DE DIRETORIA DA EMISSORA 

REALIZADA EM [=], CUJA ATA SERÁ REGISTRADA NA JUCESP E PUBLICADA NO JORNAL “[=]”, COM DIVULGAÇÃO SIMULTÂNEA DA SUA ÍNTEGRA NA PÁGINA DO REFERIDO JORNAL DE PUBLICAÇÃO NA INTERNET, 
QUE DEVERÁ PROVIDENCIAR CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO MANTIDO NA PÁGINA PRÓPRIA EMITIDA POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ÂMBITO DA 

INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS (ICP-BRASIL). A EMISSÃO DOS CDCA, BEM COMO SUA VINCULAÇÃO AOS CRA E A CONSTITUIÇÃO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA PELA DEVEDORA FORAM 
APROVADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DEVEDORA, REALIZADA EM [=], CUJA ATA SERÁ REGISTRADA NA JUCEMG E PUBLICADA NO JORNAL “[=]”, COM DIVULGAÇÃO SIMULTÂNEA 

DA SUA ÍNTEGRA NA PÁGINA DO REFERIDO JORNAL NA INTERNET, QUE DEVERÁ PROVIDENCIAR CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO MANTIDO NA PÁGINA PRÓPRIA EMITIDA POR 
AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ÂMBITO DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS (ICP-BRASIL), DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 62, INCISO I, E ARTIGO 289, 

INCISO I, DA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES. 

O PRAZO DE VENCIMENTO DOS CRA SERÁ DE [=] ([=]) DIAS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DOS CRA, VENCENDO-SE, PORTANTO, EM [=] DE [=] DE [=] 

(“DATA DE VENCIMENTO DOS CRA”), RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO E/OU DE RESGATE ANTECIPADO DA TOTALIDADE DOS CRA, PREVISTAS NO TERMO DE 
SECURITIZAÇÃO, BEM COMO NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. OS CRA SÃO LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, REPRESENTADOS PELO “CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 

DO AGRONEGÓCIO CDCA Nº [=]/2022 – UBY” (“DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO” E “CDCA”, RESPECTIVAMENTE), EMITIDO PELA UBY AGROQUÍMICOS S.A., ACIMA QUALIFICADA, (“DEVEDORA”) 
EM FAVOR DA EMISSORA, NA FORMA DA LEI Nº 11.076, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ALTERADA (“LEI 11.076”). A EMISSÃO DO CDCA SERÁ EM MONTANTE EQUIVALENTE AO VOLUME CAPTADO 

NA EMISSÃO DO CRA, SENDO QUE A OFERTA DOS CRA SERÁ DE R$ [=] ([=] REAIS), PODENDO SER AUMENTADO EM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) EM RAZÃO DO EXERCÍCIO TOTAL OU PARCIAL DA OPÇÃO DE 

LOTE ADICIONAL. 

A EMISSORA INSTITUIRÁ REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO QUE LASTREIAM OS CRA, SOBRE A GARANTIA (CONFORME ABAIXO DEFINIDO), BEM COMO SOBRE 

QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A SER DEPOSITADOS NA CONTA CENTRALIZADORA, NA FORMA DO ARTIGO 24 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.103, DE 15 DE MARÇO DE 2022 (“MEDIDA PROVIÓRIA Nº 
1.103”). O OBJETO DO REGIME FIDUCIÁRIO SERÁ DESTACADO DO PATRIMÔNIO DA EMISSORA E PASSARÁ A CONSTITUIR O PATRIMÔNIO SEPARADO, DESTINANDO-SE ESPECIFICAMENTE AO PAGAMENTO DOS 

CRA E DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO REGIME FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.103. 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, PINHEIROS, CEP 05425-020, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 

22.610.500/0001-88, 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 

11.076, E DA RESOLUÇÃO CVM 17, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ALTERADA (“AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRA”). 

O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA SERÁ ATUALIZADO MENSALMENTE, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO, DIVULGADO PELOPELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA – IBGE, CALCULADO NOS TERMOS DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, [A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL ANTERIOR A PRIMEIRA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO],  

OS CRA FARÃO JUS A JUROS REMUNERATÓRIOS, INCIDENTES SOBRE O VALOR NOMINAL UNITÁRIO ATUALIZADO DOS CRA, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, A SER DEFINIDO NO 

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING E, EM QUALQUER CASO, LIMITADO À MAIOR TAXA ENTRE ((I) A TAXA INTERNA DE RETORNO DO TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS, COM VENCIMENTO EM 2025, 
DIVULGADA PELA ANBIMA EM SUA PÁGINA NA INTERNET (HTTP://WWW.ANBIMA.COM.BR), NO FECHAMENTO DO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING ACRESCIDA EXPONENCIALMENTE DE SPREAD EQUIVALENTE A 4,00% (QUATRO INTEIROS POR CENTO) AO ANO; E (II) 10,00 % (DEZ INTEIROS POR CENTO) AO ANO, CALCULADOS DE FORMA 
EXPONENCIAL E CUMULATIVA PRO RATA TEMPORIS POR DIAS ÚTEIS DECORRIDOS,[A PARTIR DA PRIMEIRA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO] DOS CRA OU A DATA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO CDCA 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR (INCLUSIVE) CONFORME O CASO, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO (EXCLUSIVE), DE ACORDO COM AS FÓRMULAS CONSTANTES NA SEÇÃO “INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 

CRA E À OFERTA”, SUBSEÇÃO “REMUNERAÇÃO DOS CRA” CONSTANTES NA PÁGINA [=] DESTE PROSPECTO. 

OS CRA SERÃO DEPOSITADOS PARA (I) DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO PRIMÁRIO, POR MEIO DO MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS (“MDA”); E (II) NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO, POR MEIO 
DO CETIP21 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“CETIP21”), AMBOS ADMINISTRADOS E OPERACIONALIZADOS PELA B3 S.A. - BRASIL, BOLSA E BALCÃO – BALCÃO B3, COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NA PRAÇA ANTÔNIO PRADO, Nº 48, 7° ANDAR, CENTRO, CEP 01010-901, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.346.601/0001-25 (“B3”), SENDO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E A CUSTÓDIA 

ELETRÔNICA DOS CRA REALIZADA POR MEIO DA B3. 

OS CRA SERÃO DISTRIBUÍDOS PUBLICAMENTE AOS INVESTIDORES, CONFORME DEFINIDO NESTE PROSPECTO. 

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

ABAIXO DESTE PROSPECTO, CONSTANTE DA PÁGINA [=] DESTE PROSPECTO. 

NÃO SERÃO CONSTITUÍDAS GARANTIAS ESPECÍFICAS, REAIS OU PESSOAIS, SOBRE OS CRA, QUE GOZAM DAS GARANTIAS QUE INTEGRAREM OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, REPRESENTADOS 

PELO 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 DA EMISSÃO, NÃO SERÁ UTILIZADO PARA SATISFAZER AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EMISSÃO DOS CRA. O CDCA CONTA COM A GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA (CONFORME DEFINIDO 

NESTE PROSPECTO), CONSTITUÍDA EM BENEFÍCIO DA EMISSORA PARA ASSEGURAR O PONTUAL E INTEGRAL PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DE PENHOR SOBRE OS 

DIREITOS CREDITÓRIOS VINCULADOS AO CDCA, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 DA LEI 11.076 (“CESSÃO FIDUCIÁRIA” OU “GARANTIA”). 

OS CRA SERÃO OBJETO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 400 E DA RESOLUÇÃO CVM 60, SOB REGIME DE GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO PELO COORDENADOR LÍDER PARA O 

MONTANTE MÁXIMO EQUIVALENTE ATÉ O VALOR TOTAL DA EMISSÃO, QUAL SEJA, R$[=] ([=] REAIS).  

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, OS CRA E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER. 

O AVISO AO MERCADO DA OFERTA FOI DIVULGADO EM [=] DE [=] DE 2022 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.  

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DOS CRA, NOS TERMOS DAS “REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA PARA CLASSIFICAÇÃO DE CRA Nº 06, DE 06 DE MAIO DE 2021”: (I)  CONCENTRAÇÃO: 
CONCENTRADOS, UMA VEZ QUE MAIS DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SÃO DEVIDOS PELA DEVEDORA; (II) REVOLVÊNCIA: NÃO REVOLVENTES; 

(III) ATIVIDADE DA DEVEDORA: TERCEIRO COMPRADOR, UMA VEZ QUE A DEVEDORA UTILIZARÁ OS RECURSOS DA OFERTA PARA A A COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS, NO CURSO ORDINÁRIO 
DE NEGÓCIOS DA DEVEDORA; E (IV) SEGMENTO: OUTROS, EM OBSERVÂNCIA AO OBJETO SOCIAL DA DEVEDORA. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, 

ESTANDO AS CARATERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES. 

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTA E INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS [=] A [=] DO PRESENTE 

PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS RISCOS A 
SEREM CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. CONFORME A FACULDADE DESCRITA NO ITEM 5.1, ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400, PARA A CONSULTA AO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA DA EMISSORA, ACESSE WWW.GOV.BR/CVM (NESTE WEBSITE, ABAIXO DA OPÇÃO "PESQUISA DE DADOS", CLICAR EM “COMPANHIAS”, CLICAR EM “INFORMAÇÕES PERIÓDICAS 
E EVENTUAIS ENVIADAS À CVM”, BUSCAR POR "ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.", CLICAR EM ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 

DO AGRONEGÓCIO S.A., DEPOIS SELECIONAR NO CAMPO (A) CATEGORIA, “FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA”; E (B) PERÍODO DE ENTREGA, "DE [=] ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA" 
E, POR FIM ACESSAR O ARQUIVO "ATIVO" COM DATA MAIS RECENTE. MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA, OS CRA E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR 

LÍDER, NO ENDEREÇO INDICADO NA SEÇÃO “IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DOS ASSESSORES JURÍDICOS DA OFERTA E DOS DEMAIS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DA OFERTA”, NA PÁGINA [=] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 



A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRA DEMANDA COMPLEXA E MINUCIOSA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. OS INVESTIDORES 
DEVEM LER ATENTAMENTE E INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS [=] A [=], PARA AVALIAÇÃO DOS 

RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.  

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA 

EMISSORA E/OU DOS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS. 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, DO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. 

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 APÓS A DIVULGAÇÃO DO AVISO AO MERCADO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO. 

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

 

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. 

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM [=] DE [=] DE 2022, SOB O Nº [=]. 

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A DEVEDORA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER 

E/OU CONSORCIADOS DA OFERTA E NA CVM. 

 

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "4. FATORES DE RISCO" NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM 

RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NOS CRA. 

A EMISSORA É RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE, CONSISTÊNCIA, QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR OCASIÃO DO REGISTRO E FORNECIDAS AO MERCADO 

DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DOS CRA. 

A OFERTA ESTÁ SUJEITA À PRÉVIA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CVM, SENDO QUE O REGISTRO DA OFERTA FOI REQUERIDO JUNTO À CVM EM [=] DE [=] DE [=] 

 

COORDENADOR LÍDER DEVEDORA 
ASSESSOR JURÍDICO DO 
COORDENADOR LÍDER 

ASSESSOR JURÍDICO DA 
DEVEDORA 

 

 

 

 

 
A DATA DESTE PROSPECTO PRELIMINAR É [=] DE [=] DE 2022 



 

(Esta Página foi intencionalmente deixada em branco)
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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.  

“Agente Fiduciário dos 

CRA” 

Significa 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, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob 

o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de 

representante da comunhão dos Titulares de CRA. 

”Amortização” Significa o pagamento das parcelas do Valor Nominal 

Unitário Atualizado, nas datas e nos percentuais 

previstos no Anexo II do Termo de Securitização. 

“Amortização 

Extraordinária 

Facultativa do CDCA” 

Significa a possibilidade da Devedora de, a partir de 

[=], amortizar extraordinariamente o CDCA, 

observado o limite máximo de 40% (quarenta por 

cento) do Valor Nominal Atualizado, nos termos 

previstos no CDCA. 

”ANBIMA” Significa a ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E 

DE CAPITAIS, pessoa jurídica de direito privado, com 

estabelecimento na cidade de São Paulo, na Avenida 

das Nações Unidas, 8501, 21º andar, conjunto A, 

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 

34.271.171/0001-77. 

”Anúncio de 

Encerramento” 

Significa o anúncio de encerramento da Oferta, a 

ser divulgado nas páginas da rede mundial de 

computadores da Emissora, do Coordenador Líder, 

dos Participantes Especiais, da B3 e da CVM, nos 

termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400. 

”Anúncio de Início” Significa o anúncio de início da Oferta, a ser 

divulgado nas páginas da rede mundial de 

computadores da Emissora, do Coordenador Líder, 

dos Participantes Especiais, da B3 e da CVM, nos 

termos dos artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400. 

"Assembleia Geral" Significa a assembleia geral de Titulares dos CRA, 

realizada nos termos deste Prospecto Preliminar e 

do Termo de Securitização. 

“Atos de Aprovação da 

Oferta” 
Significam os Atos de Aprovação da Oferta da Emissora 

e a RCA da Devedora, quando referidos em conjunto. 

“Atos de Aprovação da 

Oferta da Emissora” 

Significam (i) a ata da Reunião do Conselho de 

Administração da Emissora realizada em [13 de março 

de 2019], cuja ata foi registrada na JUCESP em [22 de 

abril de 2019 sob o nº 216.799/19-3] e publicada em 

[09 de maio de 2019] no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e no jornal [“O Estado de São Paulo”], na 

qual se aprovou a delegação de competência à 
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diretoria da Emissora para fixação dos termos e 

condições de cada emissão de certificados de 

recebíveis do agronegócio, independentemente do 

valor, fixando o preço de emissão, forma de subscrição 

e integralização e outras condições da emissão; (ii) a 

ata da Reunião de Diretoria da Emissora realizada em 

[=], cuja ata será registrada na JUCESP e publicada no 

jornal “[=]”, com divulgação simultânea da sua íntegra 

na página do referido Jornal de Publicação na internet, 

que deverá providenciar certificação digital da 

autenticidade do documento mantido na página 

própria emitida por autoridade certificadora 

credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).  

“Atualização 

Monetária” 

Significa a atualização monetária dos CRA, realizada 

nos termos da Cláusula 7.1 do Termo de Securitização, 

ou a atualização monetária incidente sobre o Valor 

Nominal do CDCA, ou seu saldo, conforme o caso, 

correspondente à variação acumulada do IPCA 

calculada de acordo com a fórmula prevista na 

Cláusula 3.4 do CDCA. 

“Auditor 

Independente 

da Devedora” 

Significa, com relação aos exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021, 

o auditor responsável por auditar as demonstrações 

financeiras da Devedora nos referidos exercícios, a 

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES 

S/S, com sede na cidade de São Paulo, estado de São 

Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 

1909, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrita 

no CNPJ sob o nº 61.366.936/0001-25. 

“Auditor 

Independente da 

Emissora” 

significa, com relação aos exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2019 e 2020, o auditor 

responsável por auditar as demonstrações financeiras 

da Emissora nos referidos exercícios, 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 seu substituto, e com relação 

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2021, o auditor responsável por auditar as 

demonstrações financeiras da Emissora nos referidos 

exercícios, a PRICEWATERHOUSE COOPERS 

AUDITORES INDEPENDENTES, com sede na 

Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 9º, 10º, 13º, 14º 

e 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, 

CEP 05001-100, São Paulo – SP, CNPJ nº 

61.562.1120001-20 contratado pela Emissora para 

auditar as demonstrações financeiras anuais da 

Emissora, em conformidade com o disposto na Lei das 

Sociedades por Ações e na Resolução CVM 60. 
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“Auditor 

Independente 

do Patrimônio 

Separado” 

Significa a GRANT THORNTON AUDITORES 

INDEPENDENTES, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz 

Carlos Berrini, n° 105, Conjunto 121, Torre 4, CEP 

04571-900, Cidade Monções, inscrita no CNPJ/ME sob 

o n° 10.830.108/0001-65, o auditor responsável é o 

Sr. Thiago Brehmer, telefone: (11) 3886-5100 / (11) 

97074-4664, e-mail: thiago.brehmer@br.gt.com, ou 

seu substituto, contratado pela Emissora para auditar 

as demonstrações financeiras anuais do Patrimônio 

Separado, em conformidade com o disposto na Lei das 

Sociedades por Ações e na Resolução CVM 60, na 

forma prevista na Cláusula [=] do Termo de 

Securitização. O Auditor Independente do Patrimônio 

Separado fará jus a remuneração descrita na Cláusula 

[=] do Termo de Securitização. 

“Autoridade” Significa qualquer Pessoa vinculada, direta ou 

indiretamente, no Brasil, ao Poder Público, incluindo, 

sem limitação, entes representantes dos poderes 

judiciário, legislativo e/ou executivo, entidades da 

administração pública direta ou indireta, autarquias e 

outras Pessoas de direito público, e/ou que administre 

ou esteja vinculada(o) a mercados regulamentados de 

valores mobiliários, entidades autorreguladoras e 

outras Pessoas com poder normativo, fiscalizador e/ou 

punitivo, no Brasil. 

“Aviso ao Mercado” Significa o Aviso ao Mercado da Distribuição Pública da 

179ª Emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A., referente à Oferta, 

divulgado nas páginas da rede mundial de 

computadores da Emissora, do Coordenador Líder, dos 

Participantes Especiais (conforme o caso), da B3 e da 

CVM, nos termos do artigo 53 e 54-A da Instrução CVM 

400. 

“B3” Significa a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – 

BALCÃO B3, sociedade por ações de capital aberto 

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 

na Praça Antônio Prado, 48, 7° andar, Centro, CEP 

01010-901, inscrita no CNPJ sob o 

nº 09.346.601/0001-25, entidade administradora de 

mercados organizados de valores mobiliários, 

autorizada a funcionar pelo Banco Central e pela CVM, 

para prestação de serviços de custódia de ativos 

escriturais e liquidação financeira. 

“BACEN" significa o Banco Central do Brasil. 

"Banco Liquidante" Significa o BANCO BRADESCO S.A., instituição 

financeira, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/n, 

Vila Yara, cidade de Osasco, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 60.746.948/0001-12, ou 

outra instituição financeira que venha substituí-lo 

nessa função, contratado pela Emissora para 

mailto:thiago.brehmer@br.gt.com
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operacionalizar o pagamento e a liquidação de 

quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares 

dos CRA, nos termos do Termo de Securitização. 

“CDCA” Significa o " Certificado de Direitos Creditórios do 

Agronegócio CDCA Nº [=]/2022 – UBY", emitido pela 

Devedora em favor da Emissora em [=] de [=] de 

2022, aditado de tempos em tempos, de acordo com a 

Lei 11.076. 

“Cessão Fiduciária” 
Significa a garantia de cessão fiduciária dos direitos 

creditórios decorrentes das Duplicatas emitidas pela 

Devedora com aceite dos respectivos devedores ou, 

quando sem aceite que virão acompanhadas da nota 

fiscal com a via original ou cópia autenticada do 

canhoto de recebimento da mercadoria assinado, nos 

termos da Lei nº 5.474 (“Direitos Creditórios”), 

constituída em caráter irrevogável e irretratável, em 

favor da Securitizadora, em valor que representa, no 

mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo do Valor 

Nominal Atualizado, na melhor forma de direito, nos 

termos do Contrato de Cessão Fiduciária. 

“Contrato de 

Formador de Mercado” 

[É o “[=]”, celebrado em [=], entre a Devedora e o 

Formador de Mercado].  

 

“CETIP21" Significa o CETIP21 – Títulos e Valores 

Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3. 

“CMN” Significa o Conselho Monetário Nacional. 

“CNPJ” Significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Economia. 

“CPF” Significa o Cadastro Nacional da Pessoa Física do 

Ministério da Economia. 

"Código ANBIMA" Significa o “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, 

conforme versão vigente.  

"Código Civil" Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

"Código de Processo 

Civil" 

Significa a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

"COFINS" significa a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social. 

“Condições 

Precedentes” 

Significam as condições precedentes (consideradas 

condições suspensivas nos termos do artigo 125 do 

Código Civil) constantes na cláusula 3.1 do Contrato 

de Distribuição, que devem ser atendidas, a exclusivo 

critério do Coordenador Líder, até a data de concessão 

do registro da Oferta pela CVM, para a distribuição dos 

CRA. 

“Condições 

Precedentes 

corresponde às condições necessárias para o 

pagamento do preço de aquisição do CDCA pela 
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Pagamento Preço de 

Aquisição” 

Emissora, conforme disposto na Cláusula 7.1.1 do 

CDCA e neste Prospecto. 

“Conta Autorizada 

Devedora” 

a conta corrente nº [=], agência nº [=], aberta no 

Banco [=], em nome da Devedora, que será 

movimentada exclusivamente pela Devedora, na qual 

deverá ser depositado o Preço de Aquisição, após 

cumpridas, pela Devedora, as Condições Precedentes 

Pagamento do Preço de Aquisição.  

“Conta 

Centralizadora” 

Significa a conta corrente nº 5806-8, agência nº 3396, 

aberta no Banco Bradesco (237), em nome da 

Emissora, que será movimentada exclusivamente pela 

Emissora, na qual (i) deverão ser depositados os 

valores devidos pela Devedora, nos termos do CDCA; 

e (ii) será constituído o Patrimônio Separado. 

“Conta Fundo de 

Despesas” 

a conta corrente n.º 5807-6, agência n.º 3396, aberta 

no Banco Bradesco (237), em nome da Securitizadora, 

que será movimentada exclusivamente pela 

Securitizadora, na qual  deverão ser depositados e 

mantidos os valores referentes ao Fundo de Despesas. 

“Conta Garantia” a conta corrente nº [=], agência nº [=], aberta no 

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE LTDA., em nome da Devedora, que 

será movimentada exclusivamente pela 

Securitizadora, na qual deverão ser depositados os 

recursos decorrentes do pagamento das Duplicatas.  

“Contrato de Cessão 

Fiduciária” 

Significa o “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária e 

Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 

Outras Avenças”, celebrado entre a Devedora e a 

Emissora, em [=]de 2022, por meio do qual a Devedora 

cederá fiduciariamente os Direitos Creditórios em 

Garantia. 

"Contrato de 

Distribuição" 

Significa o “Contrato de Coordenação, Colocação e 

Distribuição Pública sob o Regime de Garantia Firme de 

Colocação, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, 

em Série Única, da 179ª Emissão da Eco Securitizadora 

de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados 

em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Uby 

Agroquímica S.A.”, celebrado em [=] de [=] de 2022, 

entre a Emissora, o Coordenador Líder e a Devedora, por 

meio do qual a Emissora e a Devedora contrataram o 

Coordenador Líder para realizar a Oferta. 

“Coordenador Líder” Significa a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A., instituição financeira integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários, com escritório na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 

Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 30º 

andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.332.886/0011-78. 

“CRA em Circulação” Significa a totalidade dos CRA em circulação no 

mercado, excluídos aqueles de titularidade da 
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Emissora ou da Devedora, ou que a Emissora ou a 

Devedora possuírem em tesouraria, ou que sejam de 

propriedade de seus controladores, ou de qualquer de 

suas controladas ou coligadas, bem como dos 

respectivos diretores ou conselheiros e respectivos 

cônjuges, para fins de determinação de quóruns em 

assembleias e demais finalidades previstas no Termo 

de Securitização. 

“CRA” Significam os certificados de recebíveis do agronegócio 

da 179ª (centésima septuagésima nona) emissão, em 

série única, da Emissora, a serem emitidos com lastro 

nos Direitos Creditórios do Agronegócio e regulados 

por meio do Termo de Securitização. 

"CSLL" Significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

“Instituição 

Custodiante” ou 

“Escriturador” 

Significa a [=], [=], inscrita no CNPJ sob o nº [=]. 

"CVM" Significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

"Data de Emissão" Significa a data de emissão dos CRA, qual seja, [=] de 

[=] de 2022.  

"Data de 

Integralização dos 

CRA" 

Significa a data em que os CRA forem integralizados, 

observado que os CRA serão subscritos e 

integralizados em uma única data, na forma prevista 

no Termo de Securitização e no Contrato de 

Distribuição. 

"Data de Pagamento 

da Remuneração" 

Significa cada data de pagamento da Remuneração 

dos CRA aos Titulares de CRA, conforme estabelecido 

na Cláusula 7.2.2 do Termo de Securitização. 

“Datas de Pagamento 

de Remuneração do 

CDCA” 

as datas do pagamento da Remuneração do CDCA, 

conforme descrito na Cláusula 3.5 do CDCA, conforme 

o Anexo II do CDCA.  

"Data de Vencimento" Significa a data de vencimento dos CRA, qual seja, [=], 

ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio 

Separado e/ou de resgate antecipado da totalidade dos 

CRA, previstas no Termo de Securitização. 

“Data de Vencimento 

do CDCA” 

Significa a data de vencimento do CDCA, qual seja, 

[=], observadas as hipóteses de Vencimento 

Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo e Resgate 

Antecipado Obrigatório, nos termos do CDCA. 

“Datas de Verificação 

de Performance” 

Significa as datas em que a Devedora verificará, por 

meio de relatório encaminhado pela MONEY PLUS 

SOCIEDADE DE CRÉDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE LTDA., sociedade empresária de 

responsabilidade limitada com sede na Avenida 

Paulista, nº 1.765, 1º andar, conjunto 12, CEP 01.311-

200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.581.339/0001-45, 
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com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob 

o NIRE nº 35224055525, (i) quais Duplicatas foram 

devidamente quitadas ou inadimplidas; (ii) se houve o 

ingresso de novas duplicatas com seu respectivo 

montante; (iii) o montante total das Duplicatas que 

estão inadimplidas há mais de 45 (quarenta e cinco) 

dias; (iv) o montante total das Duplicatas que atendam 

aos Critérios de Elegibilidade (conforme definido no 

Contrato de Cessão Fiduciária); e (v) a manutenção do 

Valor Mínimo de Garantia. A verificação da 

performance aqui referida deverá se realizar sempre 

nos dias 10 (dez) e 25 (vinte e cinco) de cada mês, ou 

no Dia Útil subsequente. 

“Decreto 6.306” Significa o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 

2007, conforme alterado e atualmente em vigor. 

“Despesas” Significam as despesas da Emissão e da Oferta, que 

deverão ser pagas diretamente pela Devedora ou com 

os recursos do Fundo de Despesas, ou ainda, na 

hipótese de sua insuficiência, com recursos do 

Patrimônio Separado, conforme previsto no Termo de 

Securitização. 

“Devedora” ou “Uby” Significa a UBY AGROQUÍMICA S.A., sociedade por 

ações sem registro de companhia aberta perante a 

CVM, com sede na cidade de Uberaba, estado de Minas 

Gerais, na Rua Arnaldo Afonso Melo, 101, Galpão 01, 

CEP 38.064-720 – Distrito Industrial II, inscrita no 

CNPJ sob o nº 21.320.221/0001-17, emitente e 

devedor do CDCA. 

“Devedor(es)” são as pessoas físicas ou jurídicas 

emitentes/devedores das Duplicatas. 

“Dia(s) Útil(eis)” Significa todo dia que não seja sábado, domingo ou 

feriado declarado nacional na República Federativa do 

Brasil. 

“Direitos Creditórios 

do Agronegócio” 

Significam os direitos creditórios do agronegócio que 

compõem o lastro do CDCA, de titularidade da 

Devedora, decorrentes da Nota Promissória. 

"Direitos Creditórios 

em Garantia" 

Significam os direitos creditórios decorrentes das 

Duplicatas que venham a ser cedidos fiduciariamente 

pela Devedora para a Emissora por meio do Contrato 

de Cessão Fiduciária, nos termos da Cláusula 6.2 do 

CDCA. 

“Documentos 

Comprobatórios” 

Significam os instrumentos utilizados para a 

formalização, comprovação e evidência dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio, da Cessão Fiduciária e dos 

Direitos Creditórios em Garantia, conforme o caso, a 

saber: (i) o CDCA; (ii) a Nota Promissória; (iii) o 

Contrato de Cessão Fiduciária; (iv) as Duplicatas; e (v) 

eventuais aditamentos aos instrumentos mencionados 

nos itens (i) a (iv), e outros documentos que se fizerem 

necessários para sua respectiva formalização. 



8 

“Duplicatas” 
Significam as duplicatas a serem emitidas contra a 

Devedora, nos termos da Lei nº 5.474, que virão 

acompanhadas da nota fiscal em sua via original ou 

cópia autenticada junto com o canhoto de recebimento 

da mercadoria assinado, cedidas e a serem cedidas 

fiduciariamente pela Devedora nos termos do Contrato 

de Cessão Fiduciária. 

"Documentos da 

Oferta" 

Significam os seguintes documentos, quando 

mencionados conjuntamente: (i) o CDCA; (ii) o 

Contrato de Distribuição, e eventuais Termos de 

Adesão; (iii) o Termo de Securitização; (iv) os 

Prospectos Preliminar e Definitivo; (v) minuta do 

boletim de subscrição dos CRA; (vi) o Contrato de 

Cessão Fiduciária; (vii) a Nota Promissória; (viii) ) os 

atos societários da Emissora e da Devedora; e (ix) os 

atos societários da Emissora e da Devedora. 

“Emissão” Significa a 179ª (centésima septuagésima nona) 

emissão de certificados de recebíveis do agronegócio 

da Emissora, cuja série única é objeto do Termo de 

Securitização. 

“Emissora” ou 

“Securitizadora” 

Significa 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, 1.553, 3º andar, 

conjunto 32, CEP 05.419-001, Pinheiros, inscrita no 

CNPJ sob o nº10.753.164/0001-43, com seus atos 

constitutivos devidamente registrados e arquivados na 

JUCESP sob o NIRE 35300367308, na qualidade de 

credora do CDCA e emissora dos CRA, conforme o 

caso. 

“Encargos Moratórios” Significa, ocorrendo impontualidade no pagamento de 

qualquer quantia devida por força do Termo de 

Securitização, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados pro rata temporis, desde a data do 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento dos 

valores inadimplidos pelo respectivo devedor, e multa 

moratória não compensatória de 2% (dois por cento) sobre 

o saldo do valor devido e não pago, acrescido da 

Atualização Monetária e da Remuneração devida, que 

continuará a incidir sobre o valor original do débito em 

atraso, independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

“Eventos de 

Liquidação do 

Patrimônio Separado” 

Significam os eventos que poderão ensejar a assunção 

imediata da administração do Patrimônio Separado pelo 

Agente Fiduciário dos CRA e poderão ensejar a liquidação 

do Patrimônio Separado em favor dos Titulares de CRA, 

conforme previstos no Termo de Securitização, conforme 

descritos na Cláusula 10.3 do Termo de Securitização. 

“Eventos de 

Vencimento 

Antecipado” 

Significam os Eventos de Vencimento Antecipado 

Automático e os Eventos de Vencimento Não 

Automáticos, quando referidos em conjunto. 
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“Eventos de 

Vencimento 

Antecipado 

Automático” 

Significam os eventos descritos na Cláusula 4.1.1 do 

CDCA e na Cláusula 9.1 do Termo de Securitização, 

que ensejarão o vencimento antecipado automático do 

CDCA e, consequentemente, o Resgate Antecipado 

Obrigatório Total dos CRA. 

“Eventos de 

Vencimento 

Antecipado Não 

Automático” 

Si Significam os eventos descritos na Cláusula 4.1.2 do 

CDCA e na Cláusula 9.2 do Termo de Securitização, 

que poderão ensejar o vencimento antecipado do 

CDCA, observada a deliberação prévia em Assembleia 

Geral de Titulares de CRA e, caso declarado o 

vencimento antecipado do CDCA, acarretará o Resgate 

Antecipado Obrigatório Total dos CRA. 

“Formador de 

Mercado” 

Significa a [XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A., contratada no âmbito da Oferta, de comum 

acordo entre o Coordenador Líder, a Emissora e a 

Devedora, para fins de inclusão de ordens de compra 

e de venda dos CRA nos mercados em que estes sejam 

negociados, na qualidade de formador de mercado]. 

 

“Formulário de 

Referência da 

Emissora”  

É o formulário de referência da Emissora, elaborado 

nos termos da Resolução CVM nº 80, e disponível para 

acesso no website da CVM. 

“Fundo de Despesas” Significa o fundo de despesas que integrará o 

Patrimônio Separado e terá como objetivo o 

pagamento de todas as despesas de manutenção dos 

CRA, que será mantido na Conta do Fundo de 

Despesas, conforme disciplinado na Cláusula 18.2 e 

seguintes do Termo de Securitização. 

“Garantia” A Cessão Fiduciária constituída em benefício da 

Emissora para assegurar o pontual e integral 

pagamento das Obrigações Garantidas, sem prejuízo 

do direito de penhor sobre os direitos creditórios 

vinculados ao CDCA, nos termos do artigo 32 da Lei 

11.076. 

“Garantia Firme” Significa a garantia firme a ser prestada pelo 

Coordenador Líder, conforme estabelecido no Contrato 

de Distribuição. 

“Governo Federal” ou 

“Governo Brasileiro” 

Significa o Governo da República Federativa do Brasil. 

“IGP-M” Significa o Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado 

e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

“IN RFB 971” Significa a Instrução Normativa da Receita Federal do 

Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009. 

“IN RFB 1.585” Significa a Instrução Normativa da RFB nº 1.585, de 31 

de agosto de 2015. 

“Instrução CVM 400” Significa a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro 

de 2003, conforme alterada e atualmente em vigor. 
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“Investidores” ou 

“Investidores 

Qualificados” 

Significam os investidores qualificados, conforme 

definido no artigo 12 da Resolução CVM 30. 

“Investimentos 

Permitidos” 

Significam títulos públicos federais, operações 

compromissadas com lastro em títulos públicos federais 

ou em Certificados de Depósito Bancários – CDBs de 

bancos de primeira linha, cujo rating por Standard & 

Poor's Ratings do Brasil Ltda., Fitch Ratings Brasil Ltda. 

ou Moody's América Latina Ltda. seja igual ou superior 

ao rating soberano, nos termos da regulamentação 

específica, com liquidez diária. 

“IOF/Câmbio” Significa o Imposto sobre Operações de Câmbio. 

“IOF/Títulos” Significa o Imposto sobre Operações com Títulos e 

Valores Mobiliários. 

“IOF” Significa o Imposto sobre Operações Financeiras. 

“IPCA” Significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

“IR” Significa o Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza. 

“IRPJ” Significa o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. 

“IRRF” Significa o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. 

“ISS” Significa o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

– ISS. 

“Jornal de Publicação” Significa o jornal “O Estado de S. Paulo”, utilizado pela 

Emissora para realização de suas publicações. 

“JUCEMG” Significa a Junta Comercial do estado de Minas Gerais. 

“JUCESP” Significa a Junta Comercial do estado de São Paulo. 

“Legislação 

Socioambiental” 

Significa a legislação ambiental e trabalhista em vigor, 

conforme aplicável à sua condição de negócios e que 

sejam relevantes para a execução das atividades 

descritas no objeto social da Devedora. 

“Lei das Sociedades 

por Ações” 

Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

“Lei 8.981” Significa a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

“Lei 11.033” Significa a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

“Lei 11.076” Significa a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 
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“Lei 13.169” Significa a Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

“Leis Anticorrupção” Significam, em conjunto, as normas aplicáveis que 

versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra 

a administração pública, incluindo, mas não se 

limitando a, as normas previstas no Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, conforme alterado, 

na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, 

conforme alterada, na Lei nº 9.613, de 3 de março de 

1998, conforme alterada, na Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, conforme alterada, do Decreto nº 

8.420, de 18 de março de 2015, e, quando aplicáveis, 

no US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e no UK 

Bribery Act. 

"MDA" Significa o MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, 

administrado e operacionalizado pela B3. 

“Medida Provisória nº 

1.103” 

significa a Medida Provisória nº 1.103, de 15 de março 

de 2022. 

“Nota Promissória” Significa a nota promissória identificada no Anexo I do 

CDCA, vinculada ao CDCA, emitida de acordo com o 

Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, 

conforme alterado, com valor de R$[=] ([=] de reais), 

atualizado pelo IPCA desde a respectiva data de 

emissão, por produtor rural em favor da Devedora, em 

razão de negócios relacionados com a produção, a 

comercialização, o beneficiamento ou a 

industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários, nos termos do artigo 23, parágrafo 

primeiro, da Lei nº 11.076 e do artigo 2º do Anexo II 

da Resolução CVM 60. 

“Obrigações 

Garantidas” 

Significam todas e quaisquer obrigações, principais e 

acessórias, presentes e futuras assumidas pela 

Devedora nos termos do CDCA, da Nota Promissória, 

do Contrato de Cessão Fiduciária e dos demais 

documentos da Emissão, incluindo todos e quaisquer 

valores, sem limitação, como o Valor Nominal 

Atualizado, a Remuneração do CDCA, os Encargos 

Moratórios, verbas de caráter indenizatório, a 

remuneração da Emissora e demais despesas por esta 

realizadas na execução da sua função, bem como 

tributos, todo e qualquer custo ou despesa, inclusive 

de honorários advocatícios, peritos ou avaliadores, 

comprovadamente incorridos pela Emissora em 

decorrência de processos, procedimentos, outras 

medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessários à 

salvaguarda de seus direitos e prerrogativas 

decorrentes do CDCA e/ou da Nota Promissória e/ou 

do Contrato de Cessão Fiduciária e/ou dos demais 

Documentos da Operação de que a Devedora seja 

Parte. 
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“Oferta” Significa a distribuição pública dos CRA, nos termos da 

Instrução CVM 400 e da Resolução CVM 60. 

“Ônus” Significam quaisquer: (i) ônus, gravames, direitos e 

opções, compromisso à venda, outorga de opção, 

fideicomisso, uso, usufruto, acordo de acionistas, 

cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, 

preferência ou prioridade, garantias reais ou pessoais, 

encargos; (ii) promessas ou compromissos ou 

controvérsias ou opções ou acordos ou tributos com 

relação a qualquer dos negócios acima descritos; e/ou 

(iii) quaisquer litígios, procedimentos feitos ajuizados, 

fundados em ações reais ou pessoais reipersecutórias, 

tributos (federais, estaduais ou municipais), de 

qualquer natureza, inclusive por atos involuntários, 

inclusive ações ou procedimentos judiciais, 

extrajudiciais, arbitrais ou administrativos. 

“Opção de Lote 

Adicional” 

Significa a opção de aumentar em até 20% (vinte por 

cento) a quantidade dos CRA originalmente ofertada, 

correspondendo a um aumento de, no máximo, [=] 

([=]) CRA, equivalente a, na Data de Emissão, R$[=] 

([=] reais), a critério da Emissora, conforme 

previamente decidido em conjunto com o Coordenador 

Líder, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da 

Instrução CVM 400, nas mesmas condições dos CRA 

inicialmente ofertados. Os CRA oriundos do exercício 

da Opção de Lote Adicional serão distribuídos sob 

regime de melhores esforços de colocação pelo 

Coordenador Líder. 

“Participantes 

Especiais” 

Significam as instituições financeiras autorizadas a 

operar no sistema brasileiro de distribuição de valores 

mobiliários que vierem a ser convidadas e contratadas 

pelo Coordenador Líder, através da celebração dos 

respectivos termos de adesão ao Contrato de 

Distribuição, para participar da Oferta apenas para o 

recebimento de ordens. 

“Patrimônio 

Separado” 

Significa o patrimônio constituído em favor dos 

Titulares de CRA após a instituição do Regime 

Fiduciário, administrado pela Emissora ou pelo Agente 

Fiduciário dos CRA, conforme o caso, composto pelos 

Créditos do Patrimônio Separado. 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 respectivos 

custos de administração e obrigações fiscais 

relacionadas à emissão dos CRA. 

“Pedido de Reserva” Significa o pedido de reserva dos CRA a ser preenchido e 

assinado pelos Investidores pessoas físicas ou jurídicas 

que não se enquadrem no §2º do Artigo 2º da Resolução 

CVM 27, durante o Período de Reserva, observadas as 

limitações aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas 

Vinculadas.  
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“Penhor” 
Significa o penhor sobre os direitos principais e 

acessórios, atuais ou futuros, referentes à totalidade 

dos Direitos Creditórios que compõem o lastro do 

CDCA, decorrentes da Nota Promissória, inclusive seus 

aditamentos, multas, acréscimos, garantias, direitos 

ou opções, constituído pela Devedora em favor da 

Emissora (ou qualquer terceiro a quem seja 

endossado, cedido ou transferido o CDCA), nos termos 

do artigo 32 da Lei 11.076, por meio do CDCA, em 

garantia das Obrigações Garantidas. 

“Período de 

Capitalização” 

Significa o período de tempo que se inicia: (i) a partir 

da primeira Data da Integralização (inclusive) e 

termina na primeira Data de Pagamento da 

Remuneração (exclusive), no caso do primeiro Período 

de Capitalização; e (ii) na Data de Pagamento da 

Remuneração imediatamente anterior (inclusive), no 

caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina 

na Data de Pagamento da Remuneração do respectivo 

período (exclusive), tudo conforme as datas na coluna 

“Período de Capitalização da Remuneração” da tabela 

constante no Anexo III do Termo de Securitização. 

Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem 

solução de continuidade, até a Data de Vencimento ou 

até a data do Resgate Antecipado Obrigatório Total dos 

CRA, conforme o caso. 

“Período de 

Colocação” 

Significa o prazo de até 6 (seis) meses, contados a partir 

da data de divulgação do Anúncio de Início, nos termos 

da regulamentação aplicável, para a colocação dos CRA 

e para a conclusão da Oferta. 

“Período de Reserva” Significa o período compreendido entre [=] de [=] de 

2022 e [=] de [=] de 2022, inclusive, no qual houve a 

coleta de intenções de investimento dos Investidores 

mediante o recebimento, pelo Coordenador Líder ou 

Participante Especial, dos Pedidos de Reserva e/ou 

ordens de investimento. 

“Pessoa” Significa qualquer pessoa natural, pessoa jurídica (de 

direito público ou privado), entidade ou órgão. 

“Pessoa(s) 

Vinculada(s)” 
Significa qualquer pessoa que seja: (i) a Devedora, a 

Emissora ou outras pessoas vinculadas à Emissão ou à 

Oferta; (ii) administrador ou acionista controlador da 

Emissora, da Devedora, e/ou de outras sociedades sob 

controle comum; (iii) administrador ou controlador do 

Coordenador Líder e dos Participantes Especiais; (iv) 

clubes e fundos de investimento administrado por 

sociedades integrantes do Grupo Econômico da 

Devedora, ou que tenha sua carteira de investimentos 

gerida por sociedades integrantes do Grupo Econômico 

da Devedora; (v) os empregados, os representantes, 

os operadores e os demais prepostos da Emissora, da 

Devedora, do Coordenador Líder e dos Participantes 

Especiais; (vi) agentes autônomos que prestem 

serviços ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes 
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Especiais; (vii) demais profissionais que mantenham, 

com o Coordenador Líder e/ou Participantes Especiais, 

contrato de prestação de serviços diretamente 

relacionados à atividade de intermediação ou de 

suporte operacional; (viii) sociedades controladas, 

direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder e/ou 

pelos Participantes Especiais ou por pessoas a eles 

vinculadas; ou (ix) os respectivos cônjuges ou 

companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais 

até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas 

nos itens “i” a “vii” acima. 

"PIS" Significa a Contribuição ao Programa de Integração 

Social. 

“Preço de 

Integralização” 

Significa o preço de integralização dos CRA, que serão 

integralizados, à vista, no ato da subscrição, em 

moeda corrente nacional, (i) na primeira Data de 

Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) 

nas demais Datas de Integralização, pelo seu Valor 

Nominal Unitário Atualizado, acrescido da 

Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 

primeira Data de Integralização até a data da efetiva 

integralização dos CRA, podendo o respectivo preço de 

integralização ser acrescido de ágio ou deságio, de 

acordo com os procedimentos da B3, a exclusivo 

critério do Coordenador Líder, desde que aplicado de 

forma igualitária a todos os CRA em cada Data de 

Integralização. 

“Data de Liquidação” Significa a data de liquidação dos CRA que ocorrerá 

conforme o cronograma indicativo deste Prospecto 

Preliminar, na qual serão liquidados os CRA objeto de 

Pedidos de Reserva. 

“Preço de Aquisição” Significa o valor a ser pago pela Emissora, ou à sua 

ordem, em favor da Devedora, correspondente ao 

Valor Nominal do CDCA, desembolsado na forma 

descrita na Cláusula 7.2 do CDCA, e observado o 

previsto na Cláusula 2.4.3 do Termo de Securitização. 

“Procedimento de 

Bookbuilding” 

Significa o procedimento de coleta de intenções de 

investimento junto aos potenciais investidores dos 

CRA, realizado pelo Coordenador Líder, nos termos do 

artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da 

Instrução CVM 400, com recebimento de reservas, 

sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual o 

Coordenador Líder verificará a demanda de mercado 

pelos CRA, bem como definirá (i) a taxa final da 

Remuneração e, consequentemente, da Remuneração 

do CDCA, observada a Taxa Teto; bem como (ii) a 

quantidade final de CRA e, consequentemente, a 

quantidade final de CDCA. 

“Prospecto Definitivo” 
Significa o “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública 

da 179ª Emissão, em Série Única, de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de 

Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”, a ser 
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disponibilizado aos Investidores após a obtenção do 

registro da Oferta na CVM, quando da divulgação do 

Anúncio de Início 

“Prospecto 

Preliminar” 

Significa o “Prospecto Preliminar de Distribuição 

Pública da 179ª Emissão, em Série Única, de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco 

Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 

S.A.”, disponibilizado aos Investidores quando da 

divulgação do Aviso ao Mercado. 

“Prospectos” Significam o Prospecto Preliminar e o Prospecto 

Definitivo, quando referidos em conjunto. 

“RCA da Devedora” Significa a ata da Reunião do Conselho de 

Administração da Devedora, realizada em [=], cuja ata 

será registrada na JUCEMG e publicada no jornal “[=]”, 

com divulgação simultânea da sua íntegra na página 

do referido jornal na internet, que deverá providenciar 

certificação digital da autenticidade do documento 

mantido na página própria emitida por autoridade 

certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), que 

aprovou a emissão do CDCA e sua vinculação aos CRA, 

bem como a constituição da Cessão Fiduciária pela 

Devedora. 

“Regime Fiduciário” Significa o regime fiduciário, constituído pela Emissora 

em favor dos Titulares de CRA, instituído sobre o 

Patrimônio Separado, da Medida Provisória 1.103, 

conforme previsto na Cláusula 10 do Termo de 

Securitização. 

“Remuneração” [Os juros remuneratórios incidentes sobre o Valor 

Nominal Atualizado correspondentes a um 

determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no 

Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, 

limitado ao que for maior entre (“Taxa Teto”) (i) a taxa 

interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros 

semestrais, com vencimento em [=], divulgada pela 

ANBIMA em sua página na internet 

(http://www.anbima.com.br), no fechamento do Dia 

Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding acrescida 

exponencialmente de spread equivalente a [=]% ([=] 

por cento) ao ano; e (ii) [=]% ([=] por cento) ao ano, 

calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 

temporis por Dias Úteis decorridos, a partir da Data de 

Integralização dos CRA ou a Data de Pagamento de 

Remuneração do CDCA imediatamente anterior 

(inclusive) conforme o caso, até a data do efetivo 

pagamento (exclusive). A Remuneração será calculada 

de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, 

por Dias Úteis decorridos sobre o Valor Nominal 

Atualizado, nos termos previstos no Termo de 

Securitização a ser celebrado.] 

http://www.anbima.com.br/
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“Remuneração do 

CDCA” 

[Significam os juros remuneratórios incidentes sobre o 

Valor Nominal Atualizado correspondentes a um 

determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no 

Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, 

limitado ao que for maior entre (“Taxa Teto”) (i) a taxa 

interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros 

semestrais, com vencimento em [=], divulgada pela 

ANBIMA em sua página na internet 

(http://www.anbima.com.br), no fechamento do Dia 

Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding acrescida 

exponencialmente de spread equivalente a [=]% ([=] 

por cento) ao ano; e (ii) [=]% ([=] por cento) ao ano, 

calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 

temporis por Dias Úteis decorridos, [a partir da 

primeira Data de Integralização dos CRA] ou a Data de 

Pagamento de Remuneração do CDCA imediatamente 

anterior (inclusive) conforme o caso, até a data do 

efetivo pagamento (exclusive). A Remuneração será 

calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata 

temporis, por Dias Úteis decorridos sobre o Valor 

Nominal Atualizado, nos termos previstos no CDCA.] 

“Resgate Antecipado 

Facultativo dos CDCA” 

Significa a possibilidade de, a qualquer momento, a 

Devedora resgatar integralmente o CDCA, nos termos 

da Cláusula 6.3 do CDCA. 

“Resgate Antecipado 

Obrigatório do CDCA” 

Significa o resgate antecipado obrigatório do CDCA, 

nas hipóteses de declaração de Vencimento Antecipado 

do CDCA, conforme a Cláusula 4 do CDCA. 

"Resgate Antecipado 

Obrigatório Total dos 

CRA" 

Significa o resgate antecipado da totalidade dos CRA, 

a ser obrigatoriamente conduzido pela Emissora, caso 

(i) a Devedora exerça sua prerrogativa de realizar o 

Resgate Antecipado Facultativo do CDCA; ou (ii) ocorra 

declaração de Vencimento Antecipado do CDCA; ou 

(iii) em caso de Resgate Antecipado Obrigatório do 

CDCA, a ser realizado nos termos da Cláusula 6.2 do 

CDCA. 

“Resolução CMN 

4.373” 

Significa a Resolução nº 4.373, emitida pelo CMN, em 

29 de setembro de 2014, conforme alterada e 

atualmente em vigor. 

“Resolução CVM 17” Significa a Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 

2021. 

“Resolução CVM 27” Significa a Resolução CVM nº 27, de 08 de abril de 

2021, conforme alterada. 

“Resolução CVM 30” Significa a Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 

2021. 

“Resolução CVM 31” Significa a Resolução CVM nº 31, de 19 de maio de 

2021, conforme em vigor. 

“Resolução CVM 44” Significa a Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 

2021. 

http://www.anbima.com.br/
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“Resolução CVM 60” Significa a Resolução da CVM nº 60, de 23 de 

dezembro de 2021, conforme em vigor. 

 

“Resolução CVM 80” Significa a Resolução da CVM nº 80, de 29 de março 

de 2022, conforme em vigor. 

 

“RFB” Significa a Receita Federal do Brasil. 

"Taxa de 

Administração" 

[Significa a taxa de administração à qual a Emissora 

fará jus, correspondente a (i) a uma 

parcela única inicial de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), líquida de todos e quaisquer tributos, devida 

uma única vez até o 5º (quinto) Dia Útil após a 

primeira Data de Integralização, a ser custeada pela 

Devedora por meio do Fundo de Despesas; e (ii) 

parcelas anuais no valor de R$36.000,00 ([=]reais), 

líquido de todos e quaisquer tributos, as quais deverão 

ser arcadas pela Devedora por meio do Fundo de 

Despesa, sendo tal valor atualizado anualmente pela 

variação acumulada do IPCA e devida mesmo após o 

vencimento dos CRA, caso a Emissora ainda esteja 

atuando em nome dos Titulares de CRA, nos termos do 

Termo de Securitização.] 

“Taxa Teto” Significa o parâmetro utilizado no Procedimento de 

Bookbuilding para definição da Remuneração dos CRA, 

que ficou limitado ao maior entre (i) a taxa interna de 

retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com 

vencimento em 2025, divulgada pela ANBIMA em sua 

página na internet (http://www.anbima.com.br), no 

fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data 

de realização do Procedimento de Bookbuilding 

acrescida exponencialmente de spread equivalente a 

4,00% (quatro inteiros por cento) ao ano; e (ii) 

10,00% (dez por cento) ao ano, calculados de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias 

Úteis decorridos durante o respectivo Período de 

Capitalização. 

"Termo de Adesão" significa cada termo de adesão celebrado entre o 

Coordenador Líder e o respectivo Participante Especial, 

de acordo com o disposto na Cláusula 12 do Contrato 

de Distribuição. 

"Termo de 

Securitização" 

significa o "Termo de Securitização de Direitos 

Creditórios do Agronegócio da 179ª (centésima 

septuagésima nona) Emissão, em Série Única, de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco 

Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 

S.A., Lastreados em Creditórios do Agronegócio 

Devidos pela Uby Agroquímica S.A." celebrado em [=] 

de [=] de 2022 entre a Emissora e o Agente Fiduciário 

dos CRA. 

“Titulares dos CRA” Significam os Investidores que venham a subscrever e 

integralizar os CRA da presente Oferta, bem como os 
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Investidores que venham a adquirir os CRA no 

mercado secundário após o encerramento da Oferta. 

“Valor Mínimo de 

Garantia” 

Significa o valor correspondente ao valor mínimo de 

Duplicatas que deverá ser cedido no âmbito do 

Contrato de Cessão Fiduciária, equivalente a, no 

mínimo, 30% (trinta por cento) do Valor Nominal 

Atualizado, observado o Valor de Reforço conforme 

Cláusula 4.5.3 do Contrato de Cessão Fiduciária. 

“Valor Nominal 

Unitário” 

Significa o valor nominal unitário dos CRA que 

corresponde a R$1.000,00 (mil reais), na Data de 

Emissão. 

“Valor Nominal do 

CDCA” 

Significa o valor nominal unitário do CDCA que 

corresponde a R$1.000,00 (mil reais), na data de 

emissão do CDCA. 

“Valor Nominal 

Unitário Atualizado” 

Significa o Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu 

saldo, conforme o caso, atualizado a partir da primeira 

Data de Integralização dos CRA, inclusive, pela 

variação acumulada do IPCA. 

“Valor Nominal 

Atualizado do CDCA” 

significa o Valor Nominal, ou seu saldo, conforme o 

caso, atualizado pela Atualização Monetária, nos 

termos do CDCA. 

“Valor Total da 

Emissão” 

Significa o valor total da Emissão que será de, 

inicialmente, R$300.000.000,00 (trezentos milhões 

reais), observado que referido valor inicialmente 

ofertado poderá ser aumentado em até 20% (vinte por 

cento) mediante exercício total ou parcial da Opção de 

Lote Adicional, chegando, neste caso, ao volume de 

até R$360.000.000,00 (trezentos milhões de reais), 

conforme previsto no Termo de Securitização. 

“Valor Inicial do Fundo 

de Despesas” 

Significa o valor inicial do Fundo de Despesas, no valor 

de R$[=]. 

“Valor Mínimo do 

Fundo de Despesas” 

Significa o valor mínimo do Fundo de Despesas, 

estabelecido em R$ [=]. 

“Vencimento 

Antecipado do CDCA” 

Significa a declaração de vencimento antecipado do 

CDCA, nos termos da Cláusula 4 do CDCA. 

Exceto se expressamente indicado de modo diverso, palavras e expressões em 

maiúsculas, não definidas neste Prospecto Preliminar, terão o significado previsto 

acima ou nos demais Documentos da Oferta, conforme o caso. 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 e as referências contidas neste Prospecto Preliminar a 

quaisquer contratos ou documentos significam uma referência a tais contratos ou 

documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de 

qualquer forma, modificados. 
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DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO  

PRELIMINAR POR REFERÊNCIA 

Emissora 

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 outras informações 

exigidas no Anexo III e no Anexo III-A, ambos da Instrução CVM 400, incluindo 

também (i) a descrição dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a 

Emissora, assim entendidos os negócios realizados com os respectivos controladores, 

bem como empresas coligadas, sujeitas a controle comum ou que integrem o mesmo 

grupo econômico da Emissora, e  

(ii) análise e comentários da administração sobre as demonstrações financeiras da 

Emissora, podem ser encontradas no Formulário de Referência da Emissora com data 

mais recente, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, que se encontra 

disponível para consulta no seguinte website:  

https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar, do lado esquerdo da tela, 

"Informações de Regulados", clicar em "Companhias", clicar em "Informações 

Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais 

(ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar "Eco. 

Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A" no campo disponível, e, logo em seguida, clicar 

em "Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A". Posteriormente, clicar em "Formulário 

de Referência"). 

As informações referentes aos dados gerais da Emissora, valores mobiliários, 

prestador de serviço de securitização de ações, diretor de relações com investidores 

e departamento de acionistas, podem ser encontradas no Formulário Cadastral da 

Emissora com data mais recente, elaborado nos termos da Instrução da CVM nº 552, 

de 9 de outubro de 2014, conforme alterada, que se encontra disponível para 

consulta no seguinte website:  

https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar, do lado esquerdo da tela, 

"Informações de Regulados", clicar em "Companhias", clicar em "Informações 

Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais 

(ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar " Eco. 

Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A" no campo disponível, e, logo em seguida, clicar 

em " Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A". Posteriormente, clicar em "Formulário 

Cadastral"). 

As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações 

financeiras e as informações trimestrais - ITR, elaboradas em conformidade com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normas 

internacionais de relatório (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), as normas e regulamentos emitidos pela CVM, para os exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, bem como para informações 

contábeis intermediárias podem ser encontradas no seguinte website:  

www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Informações de Regulados”, clicar em 

“Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, em 

seguida “Informações periódicas e eventuais de companhias (ITR, DFs, Fatos 

Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)” buscar por “Eco. Sec. Dtos. 

Credit. Agronegócios S/A”, e selecionar “ITR” ou “DFP”, conforme o caso). 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA 

As demonstrações financeiras divulgadas pela Devedora, para o exercício encerrado 

em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normas internacionais de 

relatório (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB), as 

normas e regulamentos emitidos pela CVM, e estão anexas a este Prospecto 

Preliminar. 

As demonstrações financeiras da Devedora de 31 de dezembro de 2021, e o respectivo 

relatório do auditor independente, serão disponibilizadas à Emissora para 

arquivamento na CVM pela Emissora, devendo ser atualizadas anualmente até a data 

de vencimento dos CRA. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO 

FUTURO 

Este Prospecto Preliminar inclui estimativas e projeções, inclusive na seção “Fatores 

de Risco”, nas páginas [=] a [=] deste Prospecto Preliminar. 

As presentes estimativas e declarações estão baseadas, em grande parte, nas 

expectativas atuais e estimativas sobre eventos futuros e tendências que afetam ou 

podem potencialmente vir a afetar os negócios da Devedora e/ou da Emissora, sua 

condição financeira, seus resultados operacionais ou projeções. Embora as 

estimativas e declarações acerca do futuro encontrem-se 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 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 de contratar novos financiamentos e executar suas 

estratégias de expansão; e 

(x) outros fatores mencionados na seção “Fatores de Risco” nas páginas [=] a [=] 

deste Prospecto Preliminar 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 Preliminar. 

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. Estas 

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 

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 
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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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RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

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

uma descrição mais detalhada da operação que dá origem aos Direitos Creditórios 

do Agronegócio, vide a seção "Características Gerais dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio" na página [=] deste Prospecto Preliminar.  

Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura 

cuidadosa deste Prospecto Preliminar, inclusive seus Anexos, e, em especial, a seção 

“Fatores de Risco” nas páginas [=] a [=] deste Prospecto Preliminar, do Termo de 

Securitização e do Formulário de Referência da Emissora.  

Securitizadora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A. 

Coordenador Líder XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e 

Valores Mobiliários S.A. 

Participantes Especiais Instituições financeiras autorizadas a atuar no 

sistema de distribuição de valores mobiliários 

para participar da Oferta na qualidade de 

participante especial, sendo que, neste caso, 

foram celebrados os Termos de Adesão. 

Agente Fiduciário dos 

CRA 

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda.  

Instituição Custodiante 

ou Escriturador  

[=] 

[A [=] entende que não há qualquer conflito de 

interesse em relação à sua atuação como 

escriturador e instituição custodiante no âmbito da 

Oferta.] 

Banco Liquidante Significa o BANCO BRADESCO S.A., instituição 

financeira, com sede no Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, Vila Yara, cidade de Osasco, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 

60.746.948/0001-12 ou outra instituição 

financeira que venha substituí-lo nessa função.  

Atos de Aprovação da 

Oferta 

Os Atos de Aprovação da Oferta da Emissora e a 

RCA da Devedora, quando referidos em conjunto. 

Atos de Aprovação da 

Oferta da Emissora 

A (i) ata da Reunião do Conselho de 

Administração da Emissora realizada em [13 de 

março de 2019], cuja ata foi registrada na 

JUCESP em [22 de abril de 2019 sob o nº 

216.799/19-3] e publicada em [09 de maio de 

2019] no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

no jornal [“O Estado de São Paulo”], na qual se 

aprovou a delegação de competência à diretoria 

da Emissora para fixação dos termos e condições 

de cada emissão de certificados de recebíveis do 

agronegócio, independentemente do valor, 

fixando o preço de emissão, forma de subscrição 

e integralização e outras condições da emissão; 

e (ii) a ata da Reunião de Diretoria da Emissora 

realizada em [=], cuja ata será registrada na 
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JUCESP e publicada no jornal “[=]”, com 

divulgação simultânea da sua íntegra na página 

do referido Jornal de Publicação na internet, que 

deverá providenciar certificação digital da 

autenticidade do documento mantido na página 

própria emitida por autoridade certificadora 

credenciada no âmbito da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 

Número das Séries e da 

Emissão dos CRA 

Os CRA representam a série única da 179ª 

emissão de certificados de recebíveis do 

agronegócio da Emissora. 

CDCA O "Certificado de Direitos Creditórios do 

Agronegócio CDCA Nº [=]/2022 – UBY", emitido 

pela Devedora em favor da Emissora em [=] de 

[=] de 2022, aditado de tempos em tempos, de 

acordo com a Lei 11.076. 

Nota Promissória A nota promissória identificada no Anexo I do 

CDCA, vinculada ao CDCA, emitida de acordo 

com o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 

1967, conforme alterado, com valor de R$[=] 

([=] de reais), atualizado pelo IPCA desde a 

respectiva data de emissão, emitida por produtor 

rural em favor da Devedora, em razão de 

negócios relacionados com a produção, a 

comercialização, o beneficiamento ou a 

industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários, nos termos do artigo 23, 

parágrafo primeiro, da Lei nº 11.076 e do artigo 

2º do Anexo II da Resolução CVM 60. 

Cessão Fiduciária A garantia de cessão fiduciária dos direitos 

creditórios decorrentes das Duplicatas emitidas 

pela Devedora com aceite dos respectivos 

devedores ou, quando sem aceite que virão 

acompanhadas da nota fiscal com a via original 

ou cópia autenticada do canhoto de recebimento 

da mercadoria assinado, nos termos da Lei nº 

5.474 (“Direitos Creditórios”), constituída em 

caráter irrevogável e irretratável, em favor da 

Securitizadora, em valor que representa, no 

mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo do Valor 

Nominal Atualizado, na melhor forma de direito, 

nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.  

Duplicatas As duplicatas a serem emitidas contra a 

Devedora, nos termos da Lei nº 5.474, que virão 

acompanhadas da nota fiscal em sua via original 

ou cópia autenticada junto com o canhoto de 

recebimento da mercadoria assinado, cedidas e 

a serem cedidas fiduciariamente pela Devedora 

nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária. 
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Direitos Creditórios do 

Agronegócio 

Os direitos creditórios do agronegócio que 

compõem o lastro do CDCA, de titularidade da 

Devedora, decorrentes da Nota Promissória. 

Direitos Creditórios em 

Garantia 

Os direitos creditórios decorrentes das Duplicatas 

que venham a ser cedidos fiduciariamente pela 

Devedora para a Emissora por meio do Contrato 

de Cessão Fiduciária, nos termos da Cláusula 6.2 

do CDCA. 

Devedora e emissora do 

CDCA 

Uby Agroquímica S.A., acima qualificada 

Número de Séries A emissão é realizada em série única. 

Código ISIN dos CRA [=]. 

Procedimento de 

Bookbuilding 

O procedimento de coleta de intenções de 

investimento junto aos potenciais investidores 

dos CRA, realizado pelo Coordenador Líder, nos 

termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e dos 

artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, com 

recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou 

máximos, por meio do qual o Coordenador Líder 

verificará a demanda de mercado pelos CRA, 

bem como definirá (i) a taxa final da 

Remuneração e, consequentemente, da 

Remuneração do CDCA, observada a Taxa Teto; 

bem como (ii) a quantidade final de CRA e, 

consequentemente, a quantidade final de CDCA. 

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, [=] de [=] de 2022. 

Valor Total da Emissão O Valor Total da Emissão é de, inicialmente, 

R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), 

observado que a quantidade de CRA e, 

consequentemente, o valor originalmente 

ofertado poderão ser aumentados em até 20% 

(vinte por cento), conforme o exercício total ou 

parcial, da Opção de Lote Adicional, chegando, 

neste caso, ao volume de até R$360.000.000,00  

(trezentos e sessenta milhões de reais). 

Quantidade de CRA  Serão emitidos, inicialmente, 300.000 (trezentos 

mil) CRA, observado que a quantidade de CRA 

inicialmente ofertada poderá ser aumentada em 

até 20% (vinte por cento), nos termos e 

conforme os limites estabelecidos no artigo 14, 

parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

Aplicar-se-ão aos CRA a serem emitidos no 

âmbito da Opção de Lote Adicional as mesmas 

condições e preço dos CRA inicialmente 

ofertados. 
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Valor Nominal Unitário Os CRA têm valor nominal unitário de 

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

Lastro dos CRA Direitos Creditórios do Agronegócio, devidos pela 

Devedora por força do CDCA, que serão 

subscritas e integralizadas pela Securitizadora, 

nos termos do CDCA, caracterizados como 

direitos creditórios do agronegócio nos termos do 

parágrafo primeiro, do artigo 23 da Lei 11.076.  

Forma dos CRA Os CRA são emitidos sob a forma nominativa e 

escritural, sem emissão de certificados. 

Comprovação de 

Titularidade 

A titularidade dos CRA será comprovada por 

extrato emitido pela B3, quando estiverem 

custodiados eletronicamente na B3. 

Adicionalmente, será considerado como 

comprovante, extrato emitido pelo Escriturador, 

considerando as informações prestadas pela B3. 

Data de Vencimento  Significa a data de vencimento dos CRA, qual 

seja, [=], ressalvadas as hipóteses de liquidação 

do Patrimônio Separado e/ou de resgate 

antecipado da totalidade dos CRA, previstas no 

Termo de Securitização. 

Duration [=] anos, calculada em [=] de [=] de 2022. 

Atualização Monetária  Significa a atualização monetária dos CRA, 

realizada nos termos da Cláusula 7.1 do Termo 

de Securitização, ou a atualização monetária 

incidente sobre o Valor Nominal do CDCA, ou seu 

saldo, conforme o caso, correspondente à 

variação acumulada do IPCA calculada de acordo 

com a fórmula prevista na Cláusula 3.4 do CDCA. 

Remuneração dos CRA [Significam os juros remuneratórios incidentes 

sobre o Valor Nominal Atualizado 

correspondentes a um determinado percentual 

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis, a ser definido no Procedimento de 

Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado ao 

que for maior entre (“Taxa Teto”) (i) a taxa 

interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros 

semestrais, com vencimento em 2025, divulgada 

pela ANBIMA em sua página na internet 

(http://www.anbima.com.br), no fechamento do 

Dia Útil imediatamente anterior à data de 

realização do Procedimento de Bookbuilding 

acrescida exponencialmente de spread 

equivalente a 4,00% (quatro inteiros por cento) 

ao ano; e (ii) 10,00% (dez por cento) ao ano, 

calculados de forma exponencial e cumulativa 

pro rata temporis por Dias Úteis decorridos 

durante o respectivo Período de Capitalização, 

nos termos previstos no Termo de 

Securitização.] 
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Pagamento da 

Remuneração dos CRA 

A Remuneração será paga nas datas previstas na 

tabela presente no Anexo [=] do Termo de 

Securitização, sendo o primeiro pagamento em [=] 

de [=] de 2022 e o último na Data de Vencimento, 

ressalvadas as hipóteses de liquidação do 

Patrimônio Separado e/ou de resgate antecipado 

dos CRA previstas no Termo de Securitização. 

Regime Fiduciário O regime fiduciário, constituído pela Emissora em 

favor dos Titulares de CRA, instituído sobre o 

Patrimônio Separado, nos termos da Medida 

Provisória 1.103, conforme previsto na Cláusula 

10 do Termo de Securitização. 

Garantia A Cessão Fiduciária constituída em benefício da 

Emissora para assegurar o pontual e integral 

pagamento das Obrigações Garantidas, sem 

prejuízo do direito de penhor sobre os direitos 

creditórios vinculados ao CDCA, nos termos do 

artigo 32 da Lei 11.076. 

Distribuição Parcial Não será admitida a distribuição parcial dos CRA, 

tendo em vista que a Oferta será realizada pelo 

Coordenador Líder sob o regime de garantia 

firme para o Valor Total da Emissão (sem 

considerar os CRA decorrentes do eventual 

exercício da Opção de Lote Adicional, que serão, 

por sua vez, distribuídos sob o regime de 

melhores esforços de colocação), nos termos do 

Contrato de Distribuição. 

Resgate Antecipado 

Obrigatório Total dos 

CRA 

Os CRA estão sujeitos a resgate antecipado nas 

hipóteses e na forma prevista no item [=] do 

Termo de Securitização. 

Eventos de Liquidação 

do Patrimônio Separado 

Os eventos que poderão ensejar a assunção 

imediata da administração do Patrimônio Separado 

pelo Agente Fiduciário dos CRA e poderão ensejar 

a liquidação do Patrimônio Separado em favor dos 

Titulares de CRA, conforme previstos no Termo de 

Securitização, conforme descritos na Cláusula 10.3 

do Termo de Securitização. 

Preço e Forma de 

Integralização 

Os CRA serão integralizados, à vista, no ato da 

subscrição, em moeda corrente nacional, (i) na 

primeira Data de Integralização, pelo seu Valor 

Nominal Unitário; e (ii) nas demais Datas de 

Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário 

Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada 

pro rata temporis desde a primeira Data de 

Integralização até a data da efetiva 

integralização dos CRA, podendo o respectivo 

preço de integralização ser acrescido de ágio ou 

deságio, de acordo com os procedimentos da B3, 

a exclusivo critério do Coordenador Líder, desde 

que aplicado de forma igualitária a todos os CRA 

em cada Data de Integralização. 
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Distribuição, 

Negociação, Custódia 

Eletrônica e Liquidação 

Financeira 

Os CRA serão depositados para (i) distribuição no 

mercado primário, por meio do MDA, 

administrado e operacionalizado pela B3, sendo 

a liquidação financeira realizada por meio da B3; 

e (ii) negociação no mercado secundário, por 

meio do CETIP21, administrado e 

operacionalizado pela B3, sendo a liquidação 

financeira e a custódia eletrônica realizadas de 

acordo com os procedimentos da B3. 

Forma e Procedimento 

de Distribuição dos CRA  

O Coordenador Líder realizará a distribuição 

pública dos CRA para o volume ofertado de, 

inicialmente, R$300.000.000,00 (trezentos 

milhões reais), desde que cumpridas todas as 

Condições Precedentes na data em que forem 

exigidas, nos termos previstos no Contrato de 

Distribuição, sob regime de garantia firme de 

colocação, observado que a quantidade de CRA 

e, consequentemente, o valor originalmente 

ofertado poderão ser aumentados em até 20% 

(vinte por cento), conforme o exercício total ou 

parcial, da Opção de Lote Adicional, chegando, 

neste caso, ao volume de até R$360.000.000,00  

(trezentos e sessenta milhões de reais). 

Para maiores informações sobre o procedimento 

de distribuição e colocação dos CRA, consultar o 

item “Distribuição dos CRA” da Seção 

“Informações Relativas aos CRA e à Oferta” na 

página [=] deste Prospecto Preliminar. 

Condições Precedentes O cumprimento, por parte do Coordenador Líder, 

dos deveres e obrigações assumidos no Contrato 

de Distribuição, está condicionado, mas não 

limitado, ao atendimento das condições 

precedentes descritas na cláusula [=] do 

Contrato de Distribuição (consideradas condições 

suspensivas, nos termos do artigo 125 do Código 

Civil), a exclusivo critério do Coordenador Líder, 

até a data de divulgação do Anúncio de Início, 

sem prejuízo de outras que vierem a ser 

convencionadas nos documentos a serem 

celebrados posteriormente para regular a Oferta. 

Observado o disposto abaixo, o não atendimento 

de uma ou mais Condições Precedentes, 

anteriormente à concessão do registro da Oferta 

pela CVM, seria tratado como modificação da 

Oferta, nos termos da Instrução CVM 400 e 

conforme exposto na seção "Suspensão, 

Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, 

Revogação ou Modificação da Oferta", na página 

[=] deste Prospecto Preliminar. 

Na hipótese de uma ou mais Condições 

Precedentes não fossem atendidas, o 

Coordenador Líder poderia decidir pela não 

continuidade da Oferta e resilir o Contrato de 

Distribuição, com o consequente cancelamento 
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da Oferta e não produção de efeitos entre as 

partes, exceto pela obrigação da Devedora de 

reembolsar o Coordenador Líder por todas as 

despesas incorridas com relação à Oferta, 

conforme indicadas na Cláusula [=] do Contrato 

de Distribuição, e realizar o pagamento da 

remuneração de descontinuidade única e 

exclusivamente se as Condições Precedentes não 

fossem atendidas por ato imputável à Devedora, 

observado o disposto na Cláusula [=] do 

Contrato de Distribuição. 

Pessoas Vinculadas A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta 

será admitida mediante apresentação de Pedido 

de Reserva e/ou ordem de investimento, 

conforme o caso, sem fixação de lotes mínimos 

ou máximos, até o percentual de 100% (cem por 

cento) do Valor Total da Emissão. Caso seja 

verificado pelo Coordenador Líder excesso de 

demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA 

objeto da Oferta (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 e/ou 

as ordens de investimento enviados por 

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas serão 

automaticamente canceladas, nos termos do 

artigo 55 da Instrução CVM 400, para fins de 

alocação. 

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE 

SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS 

VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING PODE AFETAR 

ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DA TAXA DE 

REMUNERAÇÃO E PODERÁ AFERTAR A 

LIQUIDEZ DOS CRA. PARA MAIORES 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DA 

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS 

NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, 

VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO'”, EM 

ESPECIAL O FATOR DE RISCO “A 

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS 

NA OFERTA PODERÁ OCASIONAR EFEITOS 

NEGATIVOS SOBRE A LIQUIDEZ DOS CRA 

NO MERCADO SECUNDÁRIO”, NA PÁGINA 

[=] DESTE PROSPECTO. 

Suspensão, 

Cancelamento, 

Alterações 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 ilegal, contrária à 

regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda 

que após obtido o respectivo registro. A CVM 

deverá suspender a Oferta quando verificar 

ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. 

O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser 
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superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a 

irregularidade apontada deverá ser sanada. 

Findo referido prazo, sem que tenham sido 

sanados os vícios que determinaram a 

suspensão, a CVM poderá 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 deverá dar conhecimento da 

suspensão aos Investidores que já tenham 

aceitado a Oferta, ao menos pelos meios 

utilizados para a divulgação da Oferta, 

facultando-lhes a possibilidade de revogar a 

aceitação até as 16:00 (dezesseis) horas do 5º 

(quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi 

comunicada ao Investidor a suspensão da Oferta, 

presumindo-se, na falta da manifestação, o 

interesse do Investidor em não revogar sua 

aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação 

e se o Investidor já tiver efetuado o pagamento 

do Preço de Integralização, o 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. 

Em caso de cancelamento ou revogação da 

Oferta ou caso o Investidor revogue sua 

aceitação e, em ambos os casos, se o Investidor 

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 do cancelamento da Oferta ou 

respectiva revogação, conforme o caso. 

Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, 

posterior e imprevisível nas circunstâncias de 

fato existentes da Oferta, ou que a 

fundamentem, acarretando aumento relevante 

dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à 

própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de 

modificação ou revogação da Oferta. O pleito de 

modificação da Oferta presumir-se-á deferido 

caso não haja manifestação da CVM em sentido 

contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, 

contado do seu protocolo na CVM. Tendo sido 

deferida a modificação, a CVM poderá, por sua 

própria iniciativa ou a requerimento da Emissora, 

prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) 

dias. Na hipótese de suspensão ou modificação 

da Oferta ou, ainda, de ser verificada divergência 

relevante entre as informações constantes do 

Prospecto Preliminar e as informações constantes 
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do Prospecto Definitivo que altere 

substancialmente o risco assumido pelo 

Investidor ou a sua decisão de investimento, nos 

termos do parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução 

CVM 400, referido Investidor poderá desistir de 

sua intenção de investimento após o início da 

Oferta. Nesta hipótese, o Investidor deverá 

informar, por escrito, sua decisão de desistência 

ao Coordenador Líder. Caso o Investidor não 

informe por escrito ao Coordenador Líder de sua 

desistência de sua decisão de investimento, será 

presumido que tal Investidor manteve sua 

decisão de investimento e, portanto, tal 

Investidor deverá obrigatoriamente efetuar o 

pagamento em conformidade com os termos e no 

prazo previstos nos Documentos da Operação. 

É sempre permitida a modificação da Oferta para 

melhorá-la em favor dos Investidores ou para 

renúncia a condição da Oferta estabelecida pela 

Emissora. 

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos 

artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400: (i) a 

modificação deverá ser divulgada imediatamente 

através de meios ao menos iguais aos utilizados 

para a divulgação da Oferta; (ii) o Coordenador 

Líder deverá se acautelar e se certificar, no 

momento do recebimento das aceitações da 

Oferta, de que o investidor está ciente de que a 

Oferta foi alterada e de que tem conhecimento 

das novas condições; e (iii) os Investidores que 

já tiverem aderido à Oferta deverão ser 

comunicados diretamente, por correio eletrônico, 

correspondência física ou qualquer outra forma 

de comunicação passível de comprovação, a 

respeito da modificação efetuada, para que 

confirmem, até as 16:00 (dezesseis) horas do 5º 

(quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi 

recebida, pelo Investidor, referida comunicação 

de modificação da Oferta, o interesse em manter 

a declaração de aceitação, presumida a 

manutenção em caso de silêncio do Investidor, 

nos termos do parágrafo único do artigo 27 da 

Instrução CVM 400. Se o Investidor revogar sua 

aceitação e se o Investidor 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. 

A revogação da Oferta torna ineficazes a Oferta 

e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, 

devendo ser restituídos integralmente aos 

Investidores que tiverem aderido à Oferta os 

valores eventualmente dados em contrapartida 
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aos CRA ofertados, nos termos do artigo 26 da 

Instrução CVM 400, sem qualquer juros ou 

correção monetária, sem reembolso e com 

dedução dos valores relativos aos tributos e 

encargos incidentes (sendo que com base na 

legislação vigente nesta data, não há incidência 

de tributos), nos termos previstos nos Pedidos de 

Reserva a serem firmados por cada Investidor 

Não Institucional ou nas ordens de investimento 

enviadas por cada Investidor Institucional. 

A revogação da Oferta ou qualquer modificação 

na Oferta deverá ser imediatamente divulgada 

por meio de comunicado ao mercado, que será 

divulgado nos mesmos veículos utilizados para a 

divulgação da Oferta, e o Coordenador Líder (e 

os Participantes Especiais, caso venham a ser 

contratados) deverá se acautelar e se certificar, 

no momento do recebimento das aceitações da 

Oferta, de que o Investidor está ciente de que a 

Oferta original foi alterada e de que tem 

conhecimento das novas condições. 

Na hipótese prevista acima, os Investidores que 

já tiverem aderido à Oferta deverão ser 

comunicados diretamente, 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, conforme 

respectivo prazo e horário nela indicados, o 

interesse em manter a declaração de aceitação, 

presumida a manutenção em caso de silêncio. Se 

o Investidor revogar sua aceitação e se o 

Investidor 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. 

Para informações adicionais a respeito da 

modificação da Oferta, vide item "Suspensão, 

Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, 

Revogação ou Modificação da Oferta" da seção 

"Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos 

CRA e Liquidação da Oferta" deste Prospecto 

Preliminar.] 

Público-Alvo da Oferta Os CRA serão distribuídos publicamente aos 

Investidores, sempre observada a 

obrigatoriedade de estarem enquadrados na 

definição de Investidores Qualificados, não 

existindo quaisquer restrições à transferência dos 

CRA.  
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Inadequação do 

Investimento 

O investimento em CRA não é adequado aos 

investidores que: (i) 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 (ii) não estejam dispostos a correr 

risco de crédito relacionado ao setor agrícola ou 

risco de crédito corporativo da Devedora e/ou 

Fiadora e dos seus respectivos setores de 

atuação. Portanto, os investidores devem ler 

cuidadosamente a seção "Fatores de Risco" deste 

Prospecto Preliminar, que contém a descrição de 

certos riscos que podem afetar de maneira 

adversa o investimento em CRA, antes da 

tomada de decisão de investimento.  

Prazo Máximo de 

Colocação 

O prazo máximo de 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.  

Destinação dos 

Recursos 

Observado o previsto no CDCA, Os recursos 

obtidos pela Devedora com a Emissão serão 

utilizados integral e exclusivamente para a 

comercialização de insumos, no curso ordinário de 

negócios da Devedora. 

Assembleia Geral Os Titulares de CRA poderão, a qualquer 

tempo, reunir-se em Assembleia Geral de 

Titulares de CRA a fim de deliberar sobre 

matéria de interesse da comunhão dos 

Titulares de CRA observado o disposto na 

Cláusula 17 do Termo de Securitização. 

Maiores informações podem ser encontradas 

no item “Assembleia Geral de Titulares de 

CRA” da seção “Características da Oferta e dos 

CRA” deste Prospecto Preliminar. 

Manifestação dos 

Auditores 

Independentes da 

Devedora 

Os números e informações presentes neste 

Prospecto Preliminar referentes à Devedora e 

constantes das Demonstrações Financeiras da 

Devedora para os exercícios sociais encerrados em 

31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 foram 

objeto de revisão e auditoria por parte dos 

Auditores Independentes da Devedora e, portanto, 

foram obtidas manifestações escritas dos Auditores 

Independentes da Devedora acerca da consistência 

das informações financeiras da Devedora 

constantes deste Prospecto Preliminar, 

relativamente às demonstrações financeiras 

publicadas relativas aos períodos acima 

mencionados. 

Inexistência de 

Manifestação dos 

Auditores 

Os números e informações presentes neste 

Prospecto Preliminar referentes à Emissora não 

serão objeto de revisão por parte dos auditores 

independentes da Emissora, e, portanto, não foram 
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Independentes da 

Emissora 

e não serão obtidas manifestações dos referidos 

auditores independentes acerca da consistência 

das informações financeiras da Emissora 

constantes neste Prospecto Preliminar, 

relativamente às demonstrações financeiras da 

Emissora publicadas e incorporadas por referência 

neste Prospecto Preliminar, conforme 

recomendação constante do Código ANBIMA.  

Ausência de opinião 

legal sobre as 

informações prestadas 

no Formulário de 

Referência da Emissora 

Não foi emitida qualquer opinião legal sobre a 

veracidade, consistência e suficiência das 

informações, ou relativamente às obrigações 

e/ou às contingências da Emissora descritas no 

Formulário de Referência da Emissora. 

Fatores de Risco Para uma explicação acerca dos fatores de risco 

que devem ser considerados cuidadosamente 

antes da decisão de investimento nos CRA, 

consultar a seção “Fatores de Risco” nas páginas 

[=] a [=] deste Prospecto Preliminar. 

Formador de Mercado A [XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificada] 

Declaração de 

Inadequação de 

Investimento 

O investimento em CRA não é adequado aos 

investidores que: (i) 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 (ii) não estejam dispostos a correr 

risco de crédito relacionado ao setor do 

agronegócio; e/ou (iii) não estejam dispostos a 

correr risco de crédito corporativo da Devedora e 

do seu setor de atuação.  

Classificação de Risco 

ANBIMA 

Para fins das “Regras e Procedimentos ANBIMA 

para classificação de CRA nº 06, de 06 de maio 

de 2021”, os CRA são classificados como: 

Concentração: Concentrados, uma vez que mais 

de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios 

do Agronegócio são devidos pela Devedora. 

Revolvência: Não revolventes.  

Atividade da Devedora: Terceiro comprados, 

uma vez que a Devedora utilizará os recursos da 

Oferta para a comercialização de insumos, no 

curso ordinário de negócios da Devedora. 

Segmento: Outros, em observância ao objeto 

social da Devedora. 

ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO 

MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO 

AS CARATERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A 

ALTERAÇÕES. 
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Informações Adicionais Quaisquer outras informações ou 

esclarecimentos sobre a Emissora, a Devedora, 

os CRA a Emissão e/ou a Oferta poderão ser 

obtidos junto às Instituições Participantes, à 

Emissora e/ou à CVM. 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Oferta, os 

Direitos Creditórios do Agronegócio, o CDCA e os CRA poderão ser obtidos junto ao 

Coordenador Líder, à Emissora e na sede da CVM e B3. 
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

Os CRA não serão objeto de classificação de risco. 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DO AGENTE 

FIDUCIÁRIO DOS CRA, DO ESCRITURADOR E INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE,  

DOS ASSESSORES JURÍDICOS,  DOS AUDITORES INDEPENDENTES, DO 

BANCO LIQUIDANTE E DA DEVEDORA  

 

1. EMISSORA 

ECO SECURITIZADORA DE 

DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S.A. 

Avenida Pedroso de Moraes, 1.553, 3º 

andar, conjunto 32 Pinheiros 

CNPJ: 10.753.164/0001-43 

São Paulo – SP, CEP 05.419-001 

At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli 

Tel.: (11) 3811-4959  

E-mail: 10.753.164/0001-43 

crontoleoperacional@ecoagro.agr.br 

Website: http://www.ecoagro.agr.br 

Link para acesso direto ao Prospecto: 

http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/ 

(neste website, clicar em “Baixar PDF” 

na seção “Prospecto Preliminar CRA da 

179ª Emissão”). 

2. COORDENADOR LÍDER 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. 

Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, nº 1.909, 30º andar, Vila 

Nova Conceição  

04.543-907 - São Paulo – SP 

CNPJ: 02.332.886/0011-78 

At.: Departamento de Mercado de 

Capitais e Departamento Jurídico 

Telefone: (11) 3526-1300 

E-mail: structured.finance@xpi.com.br/ 

juridicomc@xpi.com.br 

Link para acesso direto ao Prospecto: 

https://www.xpi.com.br (neste website, 

acessar “Investimentos”; em seguida, 

selecionar “Oferta Pública”; acessar 

“[CRA Uby - Oferta Pública de 

Distribuição da 179ª Emissão de 

Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio da Eco Securitizadora]” e 

então, clicar em “Prospecto Preliminar”). 

3. ASSESSOR JURÍDICO DA 

DEVEDORA  

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & 

OIOLI ADVOGADOS 

Rua Gomes de Carvalho, 1.108, 10º 

andar, CEP 04547-004 

Vila Olímpia – São Paulo - SP 

CNPJ: 01.067.030/0001-88 

At.: José Alves Ribeiro Junior 

Tel.: (11) 3043-4999 

E-mail: jribeiro@vbso.com.br 

Website: www.vbso.com.br 

4. ASSESSOR JURÍDICO DO 

COORDENADOR LÍDER 

SOUZA, MELLO E TORRES 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 

3.355, 16º andar, Itaim Bibi 

CEP 04538-133 - São Paulo – SP  

CNPJ: 27.314.141/0001-35 

At.: Vitor Arantes  

Telefone: (11) 3074-5700 

E-mail: 

vitor.arantes@souzamello.com.br  

Site: www.souzamello.com.br 

6. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS 

CRA  

7.  DEVEDORA 

UBY AGROQUÍMICA S.A.  

Rua Arnaldo Afonso Melo, nº 101, 
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VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA. 

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, 

Pinheiros, CEP 05425-020 – São 

Paulo/SP 

CNPJ: 22.610.500/0001-88 

At.: Eugênia Souza / Marcio Teixeira 

Tel.: (11) 3030-7177 

E-mail: corporate@vortx.com.br 

Galpão 01, Distrito Industrial II, 

Uberaba – MG, CEP 38064-720  

At.: Guilherme Cunha / Manoel Perez 

Neto 

Telefone: (11) 3319-9500 

E-mail: equipe.fundo@ubyfol.com.br 

Website: [https://ubyfol.com] 

9. AUDITORES 

INDEPENDENTES DO PATRIMÔNIO 

SEPARADO 

GRANT THORNTON 

AUDITORES INDEPENDENTES  

CNPJ: 10.830.108/0001-65 

At.: Thiago Brehmer 

Telefone: (11)3886-5100/(11) 97074-

4664 

E-mail: thiago.brehmer@br.gt.com 

Website: [=] 

10. BANCO LIQUIDANTE 

BANCO BRADESCO S.A 

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio 

Amarelo, 2º andar, Vila Yara 

CEP 06029-900, Osasco/SP 

At.: Sra. Debora Andrada Teixeira / Sr. 

Douglas Marcos Cruz 

Telefone: +55 (11) 3684-9492 / (11) 

3684-7691 

E-mail: 

debora.teixeira@bradesco.com.br / 

douglas.cruz@bradesco.com.br / 

dac.debentures@bradesco.com.br 

11. AUDITORES 

INDEPENDENTES DA DEVEDORA 

Auditor responsável da Devedora por 

auditar as demonstrações financeiras 

dos exercícios sociais findos em 31 de 

dezembro de 2019, 2020 e 2021.  

[ERNST & YOUNG AUDITORES 

INDEPENDENTES S/S 

Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, nº 1909, Vila Nova 

Conceição,  

CEP 04.543-907 - São Paulo/SP  

CNPJ: 61.366.936/0001.25 

At.: [=] 

Tel.: (11) [=] 

E-mail: [=] 

Website: [=]] 

12. ESCRITURADOR E INSTITUIÇÃO 

CUSTODIANTE  

[=] 

[=] 

CNPJ: [=] 

At.: [=]  

Telefone: (11) [=] 

E-mail: [=] 

Website: [=] 

13. AUDITORES INDEPENDENTES 

DA EMISSORA 

Auditor responsável da Emissora por 

auditar as demonstrações financeiras 

dos exercícios sociais findos em 31 de 

dezembro de 2019 e 2020.  

 

mailto:equipe.fundo@ubyfol.com.br
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KPMG AUDITORES 

INDEPENDENTES  

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 

nº 105 CEP 04707970, São Paulo - SP  

CNPJ 57.755.217/0001-29 

At.: Sr. Eduardo Tomazelli Remedi 

Telefone: (11) 3940-3640 E-mail: 

remedi@kpmg.com.br Site: 

www.kpmg.com.br  

Auditor responsável da Emissora por 

auditar as demonstrações financeiras 

do exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2021.  

PRICEWATERHOUSE COOPERS 

AUDITORES INDEPENDENTES. 

Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 

9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º 

andares, Torre Torino, Água Branca, 

CEP 05001-100- São Paulo – SP 

CNPJ: 61.562.112/0001-20 

At.: Sr. Marcelo Teixeira 

Telefone: (11) 3674-2000 

Website: www.pwc.com.br 
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EXEMPLARES DO PROSPECTO 

Recomenda-se aos potenciais Investidores que leiam este 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, do Coordenador 

Líder, do Agente Fiduciário dos CRA, do Escriturador e Instituição Custodiante, dos 

Assessores Jurídicos, dos Auditores Independentes, do Banco Liquidante e da 

Devedora”, na página [=] acima, bem como nos endereços e/ou websites indicados 

abaixo:  

• Comissão de Valores Mobiliários 

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro – RJ ou  

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP  

Site: www.cvm.gov.br  

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: www.cvm.gov.br (neste website, 

acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Informações sobre Companhias”, 

após, clicar em “Consulta a Informações de CRI e CRA (Fundos.Net), em 

seguida utilizar o ícone “EXIBIR FILTROS”, buscar e clicar em “Eco. Sec. Dtos. 

Credit. Agronegócios S/A” (Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio 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 Definitivo 

dos CRA da Série Única da 179ª Emissão”).  

• B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão  

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro 

CEP 01010-901 | São Paulo – SP 

Site: http://www.b3.com.br  

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.b3.com.br (neste 

website, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar 

“Renda Fixa”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar 

“Prospectos” e buscar pelo Prospecto Definitivo da Oferta Pública de distribuição 

de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 179ª Emissão da Eco 

Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em 

Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Uby Agroquímica S.A. e, em 

seguida, clicar no ícone).
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CRA E À OFERTA  

Estrutura da Securitização 

Os certificados de recebíveis do agronegócio são de emissão exclusiva de companhias 

securitizadoras criadas 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 série única da 179ª (centésima septuagésima nona) emissão de CRA 

da Emissora, são emitidos, incialmente, 300.000 (trezentos mil) CRA, observado que 

o Valor Total da Emissão, referentes aos CRA inicialmente ofertados, poderá ser 

aumentado mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, isto é, em 

até 60.000 (sessenta mil) CRA, equivalente a R$60.000.000,00 (sessenta milhões 

dereais), conforme previsto no Termo de Securitização, nos termos do parágrafo 2º 

do artigo 14 da Instrução CVM 400, com Valor Nominal Unitário de R$1.000 (mil 

reais) na Data da Emissão, sob o regime de garantia firme de colocação. 

Aos CRA decorrentes do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional serão 

aplicadas as mesmas condições, inclusive no que diz respeito à destinação de 

recursos, e preço dos CRA inicialmente ofertados e sua colocação será conduzida sob 

o regime de melhores esforços de colocação. 

A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta será admitida mediante 

apresentação de Pedido de Reserva e ou ordem de investimento, conforme o caso, 

sem fixação de lotes mínimos ou máximos, até o percentual de 100% (cem por cento) 

do Valor Total da Emissão. Caso seja verificado, pelo Coordenador Líder, 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 e/ou as ordens de investimento, 

conforme o caso, enviados por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas serão 

automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, para 

fins de alocação. 

Condições da Oferta 

A Oferta é irrevogável e não está sujeita a condições legítimas que não dependam 

da Emissora, da Devedora ou de pessoas a elas vinculadas, nos termos do artigo 22 

da Instrução CVM 400. 

Direitos Creditórios do Agronegócio 

Conforme descrito no Termo de Securitização, a Devedora captará recursos por meio 

da emissão do CDCA. Os CRA serão lastreados nos Direitos Creditórios do 

Agronegócio, representados pelo CDCA, a ser emitido pela Devedora em favor da 

Emissora que, por sua vez, o vinculará, na Data de Emissão, em caráter irrevogável 

e irretratável, aos CRA, conforme as características descritas no CDCA. 

 

A emissão e distribuição dos CRA serão precedidas da efetiva transferência, à 

Emissora, do CDCA e de seus lastros, porque, conforme previsto nos documentos da 

Oferta, o CDCA, com seus lastros, será emitido em favor da Emissora direta e 

anteriormente à emissão e distribuição dos CRA, bem como ao registro da Oferta 

pela CVM. 
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O somatório do valor nominal do CDCA será de até R$[=] ([=] reais) na data de 

emissão do CDCA. 

Considerando o disposto acima, a emissão dos CRA será precedida da efetiva 

transferência à Emissora dos Direitos Creditórios do Agronegócio, decorrentes do 

CDCA, que lastreiam os CRA. Assim, todas as condições para o aperfeiçoamento da 

transferência dos Direitos Creditórios do Agronegócio, que lastreiam os CRA, à 

Emissora serão observadas anteriormente à emissão e distribuição dos CRA, bem 

como ao registro da Oferta dos CRA pela CVM.  

Até a quitação integral das Obrigações, a Emissora obriga-se a manter os Direitos 

Creditórios do Agronegócio vinculados aos CRA e agrupados no Patrimônio Separado, 

constituído especialmente para esta finalidade, nos termos do Termo de 

Securitização. 

Fluxograma 

Abaixo, o fluxograma da estrutura da securitização dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio, por meio da emissão dos CRA: 

[=] 

Onde: 

[=] 

Atos de Aprovação da Oferta 

A Emissão é realizada com base na deliberação tomada na (I) Reunião do Conselho 

de Administração da Emissora realizada em [13 de março de 2019], cuja ata foi 

registrada na JUCESP em [22 de abril de 2019 sob o nº 216.799/19-3] e publicada 

em [09 de maio de 2019] no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal [“o 

Estado de São Paulo”], na qual se aprovou a delegação de competência à Diretoria 

da emissora para fixação dos termos e condições de cada emissão de Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio, independentemente do valor, fixando o preço de 

emissão, forma de subscrição e integralização e outras condições da emissão; (ii) 

Reunião de Diretoria da Emissora realizada em [=], cuja ata será registrada na 

Jucesp e publicada no jornal “[=]”, com divulgação simultânea da sua íntegra na 

página do referido jornal de publicação na internet, que deverá providenciar 

certificação digital da autenticidade do documento mantido na página própria 

emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da infraestrutura de 

chaves públicas brasileiras (ICP-brasil).  

A Emissão dos CDCA, bem como sua vinculação aos CRA e a constituição da 

Cessão Fiduciária pela Devedora foram aprovados na Reunião do Conselho de 

Administração da Devedora, realizada em [=], cuja ata será registrada na JUCEMG 

e publicada no jornal “[=]”, com divulgação simultânea da sua íntegra na página 

do referido jornal na internet, que deverá providenciar certificação digital da 

autenticidade do documento mantido na página própria emitida por autoridade 

certificadora credenciada no âmbito da infraestrutura de chaves públicas 

brasileiras (ICP-brasil), de acordo com o disposto no artigo 62, inciso I, e Artigo 

289, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. 

Devedora 

A devedora dos Direitos Creditórios do Agronegócio é a Significa a Uby 

Agroquímica S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante 

a CVM, com sede na cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais, na Rua Arnaldo 

Afonso Melo, 101, Galpão 01, CEP 38.064-720 – Distrito Industrial II, inscrita no 

CNPJ sob o nº 21.320.221/0001-17. 
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Local e Data de Emissão 

Os CRA são emitidos na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e a Data de 

Emissão dos CRA é [=] de [=] de 2022. 

Valor Total da Emissão 

O Valor Total da Emissão é de, inicialmente, R$300.000.000,00 (trezentos e sessenta 

milhões de reais) referentes aos CRA inicialmente ofertados, observado que o valor 

total da Emissão poderá ser aumentado mediante exercício total ou parcial da Opção 

de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, 

isto é, em até R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), conforme 

previsto no Termo de Securitização. 

Quantidade de CRA 

São emitidos, inicialmente, 300.000 (trezentos mil) CRA, observado que a 

quantidade de CRA ofertada poderá ser aumentada mediante exercício total ou 

parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da 

Instrução CVM 400, isto ém em até 360.000 (trezentos e sessenta mil) CRA.  

Número da Série e da Emissão 

Esta é a Série Única da 179ª (centésima septuagésima nona) emissão de certificados 

de recebíveis do agronegócio da Emissora. Uma vez que a emissão é realizada em 

série única, não há qualquer subordinação 

Valor Nominal Unitário dos CRA 

Os CRA têm valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.  

Classificação de Risco 

Os CRA não foram objeto de classificação de risco. 

Garantia 

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que 

gozam das garantias que integrarem os Direitos Creditórios do Agronegócio, 

representados pelo 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 da Emissão, não será utilizado para satisfazer as 

obrigações decorrentes da Emissão dos CRA. O CDCA conta com com a garantia de 

Penhor, bem como da Cessão Fiduciária, nos termos do CDCA e do Contrato de 

Cessão Fiduciária. 

Durante todo o período da Emissão e até que todas as Obrigações Garantidas sejam 

integralmente liquidadas pela Cedente, o valor das Garantias, equivalente ao 

somatório do valor das Duplicatas, dos Recursos Financeiros e dos recursos 

disponíveis na Conta Garantia, deverá ser equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por 

cento) do Valor Nominal Atualizado do CDCA (conforme definido no CDCA), 

observado o disposto na Cláusula 4.4.1 do Termo de Securitização (“Valor Mínimo de 

Garantia”).  

 

Ordem de Alocação dos Recursos 

A partir da primeira Data da Integralização dos CRA e até a liquidação integral dos 

CRA, a Emissora obriga-se a utilizar os recursos financeiros decorrentes da 

integralização dos CRA e/ou de quaisquer pagamentos relacionados aos Direitos 
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Creditórios do Agronegócio em observância, obrigatoriamente, à seguinte ordem de 

alocação:  

(i) Despesas, que não tenham sido devidamente suportadas com os recursos 

oriundos do Fundo de Despesas e que, portanto, passaram a ser de responsabilidade 

do Patrimônio Separado, na forma prevista no Termo de Securitização, incluindo 

provisionamento de despesas oriundas de ações judiciais propostas contra a 

Emissora, em função dos Documentos da Operação, e que tenham risco de perda 

provável conforme relatório dos advogados da Emissora contratado às expensas do 

Patrimônio Separado; 

(ii) Recomposição do Fundo de Despesas, caso os recursos do Fundo de Despesas 

venham a ser inferiores ao Valor Mínimo do Fundo de Despesas e não tenham sido 

recompostos pela Devedora, na forma prevista no Termo de Securitização; 

(iii) Encargos Moratórios, se houver; 

(iv) Remuneração; 

a. Juros capitalizados em períodos anteriores e não pagos; e 

b. Juros vincendos na respectiva Data de Pagamento; 

(v) Amortização ou Resgate Antecipado Obrigatório; e 

(vi) Liberação de valores remanescentes na Conta Centralizadora à Conta de Livre 

Movimentação, ou em outra conta indicada pela Devedora. 

 

Reforço de Crédito 

Os CRA e os Direitos Creditórios do Agronegócio não contarão com reforços de crédito 

de qualquer natureza. 

Forma e Comprovação de Titularidade dos CRA 

Os CRA são emitidos de forma nominativa e escritural, sem emissão de certificados. 

Sua titularidade será comprovada pelo extrato emitido pela B3, quando os CRA 

estiverem custodiados eletronicamente na B3. Adicionalmente, serão admitidos os 

extratos expedidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3. 

Prazo e Data de Vencimento dos CRA 

Os CRA terão vencimento em [=] ([=]) dias corridos, vencendo-se, portanto, em [=] 

de [=] de [=], ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado e/ou 

de resgate antecipado da totalidade dos CRA, previstas no Termo de Securitização. 

Distribuição Parcial dos CRA 

Não será admitida a distribuição parcial dos CRA, e caso a quantidade de CRA emitida 

seja inferior ao necessário para atingir o Valor Total da Emissão, o Coordenador Líder 

exercerá a Garantia Firme até que haja a colocação de quantidade de CRA no valor 

de R$[=] ([=] reais).  

Atualização Monetária dos CRA 

O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o 

caso, será atualizado mensalmente, de forma exponencial e cumulativa pro rata 

temporis por Dias Úteis decorridos desde primeira Data de Integralização, pela 

variação acumulada do IPCA, conforme fórmula abaixo prevista, sendo o produto da 
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atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário ou seu saldo, conforme o caso, 

automaticamente: 

𝑉𝑁𝑎 = 𝑉𝑁𝑒 × 𝐶 

Onde:  

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

arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme 

aplicável, após atualização ou após cada amortização, se houver, o que ocorrer por 

último, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

C = Fator da variação acumulada do IPCA calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 𝐶 =  (
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1
)

𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑢𝑡

 

 

Onde: 

K = número de ordem de NIk; 

NIk = valor do número-índice do IPCA divulgado no mês da Data de Aniversário, 

referente ao mês imediatamente anterior, caso a atualização seja em data anterior ou 

na própria Data de Aniversário. Após a Data de Aniversário, o “NIk” corresponderá ao 

valor do número índice do IPCA referente ao mês de atualização;  

NIk-1 = Valor do número-índice do IPCA utilizado no mês anterior ao mês "k"; 

dup = Número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização dos CRA 

(inclusive) ou a última Data de Aniversário (inclusive), o que ocorrer por último, e a 

data de cálculo (exclusive), sendo dup um número inteiro; e 

dut = Número de Dias Úteis entre a última Data de Aniversário (inclusive) e a próxima 

Data de Aniversário (exclusive), sendo dut um número inteiro. Para o cálculo da 

atualização monetária na primeira Data de Aniversário, dut será considerado como [=] 

Dias Úteis. 

Observações:  

1. Os fatores resultantes da expressão  

(
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1
)

𝑑𝑢𝑝

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

2. O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se idêntico número 

de casas decimais daquele divulgado pelo IBGE. 

3. A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em 

vigor. 

4. [Considera-se como “Data de Aniversário” todo dia [=] de cada mês, e caso 

referida data não seja um Dia Útil, o primeiro Dia Útil subsequente.  

5. No caso de indisponibilidade temporária ou ausência de apuração do IPCA, na 

Data de Aniversário, deverá ser utilizado o último índice disponível, ou seja, a última 

variação do valor de IPCA (“Número Índice Disponível”).  
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6. O Número Índice Disponível será utilizado, provisoriamente, enquanto não 

houver sido divulgado o número índice correspondente ao mês de atualização, não 

sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Devedora e a Securitizadora 

quando da divulgação posterior do IPCA que seria aplicável;  

7. O número índice do IPCA, deverá ser utilizado considerando idêntico o número 

de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo/apuração.]  

 

Remuneração dos CRA 

[Os CRA farão jus a juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal 

Atualizado correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no Procedimento de 

Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado ao que for maior entre (“Taxa Teto”) 

(i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com 

vencimento em [=], divulgada pela ANBIMA em sua página na internet 

(http://www.anbima.com.br), no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior 

à data de realização do Procedimento de Bookbuilding acrescida 

exponencialmente de spread equivalente a [=]% ([=] por cento) ao ano; e (ii) 

[=]% ([=] por cento) ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro 

rata temporis por Dias Úteis decorridos, a partir da primeira Data de 

Integralização dos CRA ou a Data de Pagamento de Remuneração do CDCA 

imediatamente anterior (inclusive) conforme o caso, até a data do efetivo 

pagamento (exclusive). A Remuneração será calculada de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos sobre o Valor Nominal 

Atualizado, de acordo com a seguinte fórmula]: 

𝑱 =  𝑽𝑵𝑨 × (𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑱𝒖𝒓𝒐𝒔 − 𝟏) 

Onde: 

Ji = valor unitário dos juros remuneratórios devidos no final do i-ésimo Período de 

Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; 

VNa = conforme definido acima; 

Fator Juros = Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, apurado de acordo com a fórmula abaixo; 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = (
𝑖

100
+ 1)

𝑑𝑝
252

 

Onde: 

“i” = [=]; e 

dp = é o número de Dias Úteis, entre a primeira Data de Integralização dos CRA 

(inclusive) ou a última Data de Pagamento de Remuneração (inclusive), o que ocorrer 

por último, e a data de cálculo (exclusive), sendo dp um número inteiro. 

 

Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou Extinção da Taxa IPCA 

No caso de extinção ou, ainda, impossibilidade da aplicação do IPCA 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 Securitizadora 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 

http://www.anbima.com.br/
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de Titulares de CRA, a qual terá como objeto a deliberação pelos Titulares de CRA, 

de comum acordo com a Devedora e a Securitizadora, sobre o novo parâmetro de 

atualização monetária dos CRA, e consequentemente do CDCA. Tal assembleia geral 

de Titulares de CRA deverá ser convocada nos termos do Termo de Securitização, 

sendo certo que, a assembleia geral de Titulares de CRA deverá ser realizada dentro 

do prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação do respectivo edital de 

convocação, ou, caso não se verifique quórum mínimo para sua realização em 

primeira convocação, no prazo de 8 (oito) dias contados da nova publicação do edital 

de convocação. 

Até a deliberação da Taxa Substitutiva ou indisponibilidade temporária ou ausência 

de apuração do IPCA será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações 

previstas no Termo de Securitização, a última variação do valor de IPCA, divulgado 

oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo 

parâmetro, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a 

Devedora, a Securitizadora e os Titulares de CRA quando da divulgação posterior da 

taxa/índice de remuneração/atualização que seria aplicável. 

Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da Assembleia Geral de 

Titulares de CRA, a referida Assembleia Geral de Titulares de CRA não será mais 

realizada, e o IPCA divulgado passará novamente a ser utilizado. 

Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Devedora, a Securitizadora 

e os Titulares de CRA, ou caso não seja realizada a Assembleia Geral de Titulares de 

CRA por falta de quórum para instalação em primeira ou segunda convocação ou, 

ainda, caso instalada a Assembleia Geral de Titulares de CRA, não haja quórum para 

deliberação em primeira ou segunda convocação, na forma estabelecida no Termo de 

Securitização, a Securitizadora informará a Devedora sobre a obrigação de resgate 

antecipado do CDCA e consequente resgate antecipado obrigatório dos CRA, na Data 

de Vencimento ou no prazo de 30 (trinta) dias, o que ocorrer primeiro, (i) da data de 

encerramento da respectiva assembleia geral de Titulares de CRA, (ii) da data em 

que tal assembleia geral 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 Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração devida até a data 

do efetivo resgate, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de 

Integralização, ou desde a Data de Aniversário imediatamente anterior, conforme o 

caso, sem incidência de qualquer prêmio. O IPCA a ser utilizado para cálculo nesta 

situação será equivalente à última variação do IPCA disponível. 

Prorrogação de Prazo  

Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento 

de quaisquer obrigações referentes aos CRA, até o 1º (primeiro) Dia Útil 

subsequente, se a data de vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil. Os 

recursos deverão ser recebidos na Conta Centralizadora até às 15:00 horas do dia 

do pagamento do CDCA, não havendo qualquer remuneração dos valores recebidos 

pela Emissora durante a prorrogação ora mencionada. 

Amortização dos CRA  

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate Antecipado dos CRA, 

Amortização Extraordinária dos CRA ou liquidação do Patrimônio Separado, nos 

termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado dos 

CRA será amortizado conforme cronograma e nas proporções indicadas no Anexo II 

a este Termo de Securitização, sendo a primeira parcela devida em [=] e a última 

parcela, na Data de Vencimento dos CRA. 
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Encargos Moratórios 

Sem prejuízo da Atualização Monetária e da Remuneração previstas acima, ocorrendo 

impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos 

CRA, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de 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, bem como de multa não compensatória de 2% 

(dois por cento) sobre o valor devido e não pago, que continuará a incidir sobre o 

valor original do débito em atraso, independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

Vantagens e Restrições dos CRA 

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 dos Titulares de CRA. 

Resgate Antecipado Obrigatório dos CRA 

Respeitada a Ordem de Prioridade de Pagamentos, a Emissora deverá realizar o 

Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA, conforme o caso, na hipótese de 

ocorrência de (i) Resgate Antecipado Obrigatório do CDCA; ou (ii) na hipótese de 

ocorrência de Resgate Antecipado Facultativo do CDCA nos termos do CDCA (cada 

uma dessas hipóteses, um “Evento de Resgate Antecipado”).  

A Emissora comunicará aos Titulares de CRA sobre o Resgate Antecipado Obrigatório 

Total dos CRA mediante publicação de comunicado no website da Emissora e por 

meio do sistema de envio de comunicado à CVM, ao Agente Fiduciário, à Instituição 

Custodiante, ao Escriturador e à B3, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis, 

com relação ao respectivo pagamento, contendo as informações consideradas 

relevantes pela Emissora para conhecimento dos Titulares de CRA. O Resgate 

Antecipado Obrigatório Total dos CRA, com relação aos CRA que estejam depositados 

eletronicamente na B3, será realizado pela Emissora, de forma unilateral, em 

conformidade com os procedimentos operacionais da B3, para os ativos custodiados 

eletronicamente na B3. 

Os CRA objeto do Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA serão 

obrigatoriamente cancelados pela Emissora. 

A data para realização de qualquer Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA 

deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. 

Não será admitido o resgate antecipado parcial dos CRA. 

Amortização Extraordinária 

Respeitada a Ordem de Prioridade de Pagamentos, a Emissora deverá realizar a 

Amortização Extraordinária dos CRA, conforme o caso, na hipótese de Amortização 

Extraordinária Facultativa do CDCA, observado o limite máximo de 40% (quarenta 

por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA.  

 

A Amortização Extraordinária Facultativa do CDCA e, consequentemente, dos CRA, 

poderá ser realizada pela Devedora a partir de [=], a seu exclusivo critério e 

independentemente da vontade da Emissora.  

Após o recebimento de comunicação da Devedora sobre a Amortização Extraordinária 

Facultativa do CDCA, a Securitizadora comunicará aos Titulares de CRA, ao Agente 

Fiduciário, ao Escriturador e à B3, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis 
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da respectiva Amortização Extraordinária dos CRA (“Comunicação de Amortização 

Extraordinária”). A Comunicação de Amortização Extraordinária deverá conter, no 

mínimo, as seguintes informações: (a) a data proposta para efetiva realização da 

Amortização Extraordinária; (b) o percentual do Valor Nominal Unitário Atualizado, 

que será amortizado (“Percentual de Amortização Extraordinária”); e (c) a 

informação sobre o valor objeto da Amortização Extraordinária.  

Os pagamentos decorrentes de qualquer Amortização Extraordinária dos CRA serão 

realizados de forma pro rata entre todos os Titulares de CRA e alcançarão, 

indistintamente, todos os CRA, por meio de procedimento adotado pela B3, para os 

ativos custodiados eletronicamente na B3. 

A Emissora deverá comunicar ao Agente de Liquidação e à B3 a realização da 

Amortização Extraordinária dos CRA com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis 

da respectiva data da Amortização Extraordinária dos CRA. 

Assembleia Geral dos Titulares de CRA  

Os Titulares de CRA desta Emissão poderão, a qualquer tempo, reunir-se em 

Assembleia Geral de Titulares de CRA, a fim de deliberarem sobre a matéria de 

interesse da comunhão dos Titulares de CRA. 

Além das matérias indicadas no Termo de Securitização, compete privativamente à 

Assembleia Geral de Titulares de CRA deliberar sobre: 

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

Titulares de CRA; 

 

(v) substituição dos prestadores de serviço envolvidos na presente Emissão, 

observado o disposto no Termo de Securitização, em especial a Cláusula 12.5 

do Termo de Securitização e a Cláusula 14.1.2 do Termo de Securitização;  

 

(vi) as matérias previstas na ocorrência dos Eventos de Liquidação do Patrimônio 

Separado; e 

 

(vii) as matérias previstas na Cláusula 14.6 do Termo de Securitização. 

É vedada a troca dos prestadores de serviço contratados no âmbito desta Emissão, 

sem que haja a prévia deliberação da Assembleia Geral de Titulares de CRA, 

observado o disposto na Cláusula 11.1, item (xix) do Termo de Securitização.  
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A Assembleia Geral de Titulares de CRA será convocada, a qualquer tempo, sempre 

que a Emissora, o Agente Fiduciário, a CVM e/ou os Titulares de CRA julguem 

necessária.  

Assembleia Geral de Titulares de CRA poderá ser convocada: (i) pelo Agente 

Fiduciário; (ii) pela Emissora; (iii) mediante solicitação de Titulares de CRA que 

representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos CRA em Circulação; ou (iv) pela 

CVM. 

A convocação da Assembleia Geral de Titulares de CRA mediante solicitação dos 

Titulares de CRA, nos termos da Cláusula 0 do Termo de Securitização, deve: (i) ser 

dirigida à Emissora e ao Agente Fiduciário, que devem, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contato do recebimento da referida solicitação, realizar a convocação da 

Assembleia Geral de Titulares de CRA às expensas dos Titulares de CRA requerentes; 

e (ii) conter eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto dos 

demais Titulares de CRA. 

A convocação da Assembleia Geral de Titulares de CRA far-se-á mediante edital 

publicado em jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para a divulgação 

de suas informações societárias, por 3 (três) vezes, sendo a primeira convocação 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias e a segunda convocação com 

antecedência mínima de 8 (oito) dias. 

Desde que assim previsto em norma, a convocação também poderá ser feita 

mediante correspondência escrita enviada, por meio eletrônico ou postagem, a cada 

Titular dos CRA, podendo, para esse fim, ser utilizado qualquer meio de comunicação 

cuja comprovação de recebimento seja possível, e desde que o fim pretendido seja 

atingido, tais como envio de correspondência com aviso de recebimento e correio 

eletrônico (e-mail).  

Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de CRA, no que couber, o disposto na 

Lei 11.076, na Medida Provisória 1.103 e na Lei das Sociedades por Ações, a respeito 

das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos representantes de Titulares 

de CRA, que poderão ser quaisquer procuradores, Titulares de CRA ou não, 

devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de 

mandato válido e eficaz.  

A Assembleia Geral de Titulares de CRA realizar-se-á no local onde a Emissora tiver 

a sede. É permitido aos Titulares de CRA participar da Assembleia Geral de Titulares 

de CRA por meio de conferência eletrônica e/ou videoconferência, entretanto deverão 

manifestar o voto em Assembleia Geral de Titulares de CRA por comunicação escrita 

ou eletrônica, desde que de acordo com o previsto em lei.  

A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRA caberá ao Titular de CRA eleito 

pelos demais Titulares de CRA presentes, ao representante do Agente Fiduciário ou 

ao representante da Emissora. 

A Emissora e/ou os Titulares de CRA poderão convocar representantes dos 

prestadores de serviço contratados no âmbito da Emissão, bem como 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 Emissora ou o Agente Fiduciário devem disponibilizar aos Titulares de CRA todas 

as informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto, na data de 

convocação da Assembleia Geral de Titulares de CRA. 

O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos 

Titulares de CRA as informações que lhe forem solicitadas. 
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Cada CRA em Circulação corresponderá a um voto, sendo admitida a constituição de 

mandatários, observadas as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 

126 da Lei das Sociedades por Ações. 

Não podem votar nas assembleias gerais e nem fazer parte do cômputo para fins de 

apuração do quórum de aprovação: (i) a Emissora, seus sócios, diretores e 

funcionários e respectivas partes relacionadas; (ii) os prestadores de serviços da 

Emissão, seus sócios, diretores e funcionários e respectivas partes relacionadas; e 

(iii) qualquer Titular de CRA que tenha interesse conflitante com os interesses do 

patrimônio separado no assunto a deliberar. 

Não se aplica a vedação descrita no item 14.3.1 do Termo de Securitização quando 

(i) os únicos Titulares de CRA forem as pessoas mencionadas acima; e (ii) houver 

aquiescência expressa da maioria dos demais Titulares de CRA, manifestada na 

própria Assembleia Geral de Titulares de CRA, ou em instrumento de procuração que 

se refira especificamente à Assembleia Geral de Titulares de CRA em que se dará a 

permissão de voto. 

A Assembleia Geral de Titulares de CRA instalar-se-á, em primeira convocação, com 

a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer 

número, observadas as disposições específicas do Termo de Securitização. 

As matéria abaixo, quando submetidas à deliberação dos Titulares de CRA deverão 

ser aprovada pelos votos favoráveis de Titulares de CRA que representem: (i) em 

primeira convocação, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA 

em Circulação; ou (ii) em segunda convocação, 50% (cinquenta por cento) mais 1 

(um) dos CRA em Circulação presentes à Assembleia Geral de Titulares de CRA, desde 

que presentes à Assembleia Geral de Titulares de CRA, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) dos CRA em Circulação, cabendo a cada certificado 1 (um) voto, exceto se de 

outra forma previsto no Termo de Securitização e nas deliberações previstas nas 

Cláusulas 0 do Termo de Securitização, sendo que somente poderão votar na 

Assembleia Geral os Titulares de CRA inscritos nos registros dos CRA na data de 

convocação da respectiva Assembleia Geral de Titulares de CRA. 

As deliberações para: (i) a modificação das condições dos CRA, assim entendidas as 

relativas: (a) às alterações da Amortização dos CRA; (b) às alterações do prazo de 

vencimento dos CRA; (c) às eventuais alterações aos eventos de vencimento 

antecipado automático; (d) às alterações da Remuneração dos CRA; (e) à alteração 

ou exclusão dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (f) ao resgate 

antecipado do CDCA e/ou dos CRA, que não em decorrência das hipóteses de Resgate 

Antecipado Facultativo Total do CDCA; e/ou (g) à alteração dos quóruns de 

deliberação previstos nesse Termo de Securitização, seja em primeira convocação da 

Assembleia Geral de Titulares de CRA ou em qualquer convocação subsequente, 

serão tomadas por Titulares de CRA que representem no mínimo 75% (setenta e 

cinco por cento) dos CRA em Circulação; e (ii) sem prejuízo dos quóruns previstos 

para deliberação dos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, a fim de 

solicitar a aprovação de não adoção de qualquer medida prevista em lei, no CDCA ou 

no Termo de Securitização, que vise à defesa dos direitos e interesses dos Titulares 

dos CRA, incluindo a renúncia definitiva ou temporária de direitos de forma prévia a 

sua ocorrência (waiver), as quais serão tomadas, deverão ser aprovadas por Titulares 

de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRA em 

Circulação mais 1 (um), em primeira convocação, ou 50% (cinquenta por cento) dos 

CRA presentes na Assembleia Geral de Titulares de CRA mais 1 (um), desde que 

presentes à Assembleia Geral de Titulares de CRA, no mínimo, 20% (vinte por cento) 

dos CRA em Circulação, se em segunda convocação. 

Ainda, a Assembleia Geral de Titulares de CRA realizada especificamente para fins de 

declaração da não liquidação do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula Erro! 
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Fonte de referência não encontrada. do Termo de Securitização, será convocada 

mediante edital publicado por 3 (três) vezes, com antecedência de, no mínimo, 20 

(vinte) dias, em jornal de grande circulação onde tenham sido emitidos os CRA.  

Para efeito da constituição de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação 

da Assembleia Geral de Titulares de CRA em Circulação, os votos em branco também 

deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral de 

Titulares de CRA. 

Este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação poderão ser 

alterados, independentemente de deliberação de Assembleia Geral de Titulares de 

CRA ou de consulta aos Titulares de CRA, em qualquer caso sempre com a anuência 

do Agente Fiduciário e desde que comunicado aos Titulares de CRA no prazo de até 

7 (sete) dias contato da data em que a respectiva alteração tenha sido implementada, 

sempre que e somente quando: (i) tal alteração decorra exclusivamente da 

necessidade de atendimento de exigências expressas da CVM, ou em consequência 

de normas legais regulamentares, bem como de demandas das entidades 

administradoras de mercados organizados ou de entidades autorreguladoras; (ii) em 

virtude da atualização dos dados cadastrais da Emissora ou do Agente Fiduciário, tais 

como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não 

haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares de CRA; (iii) para refletir 

a colocação dos CRA ao final do Período de Colocação; (iv) decorrer da substituição 

ou da aquisição de novos direitos creditórios pela Emissora; (v) envolva redução da 

remuneração dos prestadores de serviço descritos no termo de securitização; e/ou 

(vi) em qualquer outra hipótese autorizada no âmbito do Termo de Securitização, 

do CDCA e/ou demais Documentos da Operação. 

Independentemente das formalidades previstas em lei, será considerada regular a 

Assembleia Geral de Titulares de CRA a que comparecerem os titulares de todos os 

CRA, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. 

Os Titulares de CRA poderão votar por meio de processo de consulta formal, escrita 

(por meio de correspondência com AR) ou eletrônica, desde que respeitadas as 

demais disposições aplicáveis à Assembleia Geral de Titulares de CRA previstas no 

Termo de Securitização e no edital de convocação, conforme Instrução CVM 625. 

A Emissora e o Agente Fiduciário não farão qualquer juízo sobre a orientação definida 

pelos Titulares de CRA, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme 

instrução recebida dos Titulares de CRA, a menos que a orientação recebida resulte 

em manifesta ilegalidade. Neste sentido, a Emissora e o Agente Fiduciário não 

possuem qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes 

da orientação dos Titulares de CRA, independentemente de estes causarem prejuízos 

aos Titulares de CRA. 

A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM 17 e dos artigos 

aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma 

ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da 

legislação aplicável. 

Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário 

assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos 

encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de 

fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela 

elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação 

legal e regulamentar da Emissora, nos termos da legislação aplicável. 

Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário que criarem 

responsabilidade para os Titulares de CRA e/ou exonerarem terceiros de obrigações 

para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das 
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obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando 

previamente assim deliberado pelos Titulares de CRA reunidos em Assembleia Geral 

de Titulares de CRA. 

As atas lavradas das Assembleias Gerais serão encaminhadas somente à CVM via 

Sistema EmpresasNet, não sendo necessário à sua publicação em jornais de grande 

circulação, desde que a deliberação em assembleia não seja divergente a esta 

disposição.  

Sem prejuízo do disposto acima, para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de 

instalação e/ou deliberação da Assembleia Geral de Titulares de CRA, serão excluídos 

os CRA que a Emissora e a Devedora eventualmente possuam em tesouraria.  

Também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia 

Geral de Titulares de CRA: (i) os votos em branco ou em abstenção; e (ii) os votos 

dados por Titulares de CRA em conflito de interesses ou inadimplentes com suas 

obrigações. 

As deliberações tomadas pelos Titulares de CRA em Assembleias Gerais de Titulares 

de CRA no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns no Termo de 

Securitização, vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares de CRA em 

Circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de 

Titulares de CRA ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares 

de CRA. 

 

Regime Fiduciário 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são, neste ato, vinculados à Emissão dos CRA 

descrita no Termo de Securitização.  

Nos termos previstos no Termo de Securitização, nos artigos 24 e 25 da Medida 

Provisória 1.103, a Emissora declara e institui, em caráter irrevogável e irretratável, 

o Regime Fiduciário, com a consequente constituição do Patrimônio Separado, sobre 

(i) os Direitos Creditórios do Agronegócio; (ii) os valores que venham a ser 

depositados na Conta Centralizadora e na Conta do Fundo de Despesas; e (iii) os 

respectivos encargos, garantias, bens e/ou direitos decorrentes dos itens “i” e “ii” 

acima, conforme aplicável, os quais estão submetidos às seguintes condições: 

(i) Os Direitos Creditórios Agronegócio e os recursos que venham a ser 

depositados na Conta Centralizadora e na Conta do Fundo de Despesas, destacam-

se do patrimônio da Emissora e constituem Patrimônio Separado, destinando-se 

especificamente à liquidação dos CRA e ao pagamento das demais obrigações 

relativas ao Patrimônio Separado, e se manterão apartados do patrimônio da 

Emissora até que se complete o resgate de todos os CRA a que estejam afetados, 

nos termos do artigo 26 da Medida Provisória 1.103; 

(ii) O CDCA é afetado, neste ato, como instrumento representativo do lastro dos 

CRA; 

(iii) Os beneficiários do Patrimônio Separado serão os Titulares de CRA; e 

(iv) Os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e 

forma de destituição ou substituição do Agente Fiduciário dos CRA encontram-se 

descritos na Cláusula 13 do Termo de Securitização.  

Em atendimento ao artigo 2º, inciso VIII do Suplemento A à Resolução CVM 60, é 

apresentada, substancialmente na forma do Anexo IV do Termo de Securitização, a 

declaração assinada da Emissora para instituição do Regime Fiduciário sobre os 

Direitos Creditórios do Agronegócio e para declaração do dever de diligência da 

Emissora. 



54 

Administração do Patrimônio Separado 

A Emissora, em conformidade com a Medida Provisória 1.103: (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 segregado e independentemente do restante de seu patrimônio; e (iv) 

elaborará e divulgará suas respectivas demonstrações financeiras. 

Na hipótese de serem necessários recursos adicionais para implementar medidas 

requeridas para que os Titulares de CRA sejam remunerados e o Patrimônio Separado 

não possua recursos suficientes em caixa para adotá-las, pode haver, após 

deliberação da Assembleia Geral de Titulares de CRA, a emissão de nova série de 

certificados de recebíveis do agronegócio, com o consequente aditamento a este 

Termo de Securitização, com a finalidade específica de captação dos recursos que 

sejam necessários à execução das medidas requeridas. 

Os recursos eventualmente captados nos termos da Cláusula 11.1.1 do Termo de 

Securitização estarão sujeitos ao regime fiduciário e deverão integrar o Patrimônio 

Separado nos termos previstos no Termo de Securitização, devendo ser utilizados 

exclusivamente para viabilizar a remuneração dos Titulares de CRA. 

Pela administração do Patrimônio Separado, a Emissora fará jus a seguinte 

remuneração: (i) a uma parcela única inicial de R$ [=], líquida de todos e quaisquer 

tributos, devida uma única vez até o 5º (quinto) Dia Útil após a primeira Data de 

Integralização, a ser custeada pela Devedora por meio do Fundo de Despesas; e (ii) 

parcelas anuais no valor de R$ [=], líquido de todos e quaisquer tributos, as quais 

deverão ser arcadas pela Devedora por meio do Fundo de Despesas, sendo tal valor 

atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCA e devida mesmo após o 

vencimento dos CRA, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares 

de CRA, nos termos do Termo de Securitização. 

A remuneração referida na Cláusula 11.2 do Termo de Securitização continuará sendo 

devida, pelos Titulares de CRA, mesmo após o vencimento dos CRA, caso a Emissora 

ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRA, remuneração esta que será 

devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. 

A remuneração referida na Cláusula 11.2 do Termo de Securitização será acrescida 

de todos os tributos incidentes, os quais serão recolhidos pelos respectivos 

responsáveis tributários, nos termos da legislação vigente. 

O Patrimônio Separado, especialmente o Fundo de Despesas, ressarcirá a Emissora 

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 de CRA, publicações em geral, 

transportes, alimentação, viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e 

interesses dos Titulares de CRA ou para realizar os Direitos Creditórios do 

Agronegócio. 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 do CDCA e/ou dos CRA, será devido à 

Emissora, pela Devedora, caso a demanda seja originada por essa, ou pelos Titulares 

de CRA, caso a demanda seja por eles originada, remuneração adicional no valor de 

R$ [=] por hora de trabalho dos profissionais da Emissora, atualizado anualmente a 

partir da Data da Integralização, pela variação acumulada do IPCA no período 

anterior, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice 

que vier a substituí-lo, dedicado à: (i) execução de garantias, conforme aplicável; 

e/ou (ii) participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das 
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decisões nelas tomadas, paga em até 5 (cinco) Dias Úteis após a comprovação da 

entrega, pela Emissora, de "relatório de horas" à parte que originou a demanda 

adicional, acompanhada da respectiva nota fiscal.  

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. 

Nos termos do artigo 34, §1º da Resolução CVM 60, a Emissora declara que: (i) a 

custódia dos Documentos Comprobatórios será realizada pela Instituição 

Custodiante, conforme o previsto na Cláusula 3.7 do Termo de Securitização; e (ii) 

as atividades relacionadas à administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

serão exercidas pela Emissora, incluindo-se nessas atividades, principalmente, mas 

não se limitando, as relacionadas a seguir: (a) receber, de forma direta e exclusiva, 

todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Direitos Creditórios 

do Agronegócio, na Conta Centralizadora, deles dando quitação; e (b) emitir os 

termos de quitação, sob ciência do Agente Fiduciário, quando encerrados os 

compromissos contratuais. 

As demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas 

podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia Geral de 

Titulares de CRA correspondente não seja instalada em virtude do não 

comparecimento de quaisquer Titulares de CRA. 

O exercício social do Patrimônio Separado se encerra em [=] de cada ano, quando 

serão levantadas e elaboradas as demonstrações financeiras individuais do 

Patrimônio Separado, as quais serão auditadas pelo Auditor Independente do 

Patrimônio Separado. 

O Agente Fiduciário assumirá imediatamente a administração do Patrimônio 

Separado na ocorrência de qualquer um dos Eventos de Liquidação do Patrimônio 

Separado, de forma temporária até a deliberação dos Titulares de CRA, reunidos em 

Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, (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 por outra instituição administradora, fixando, as condições e termos para 

sua administração, bem como sua respectiva remuneração.  

A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua 

quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário e/ou à Emissora convocar 

Assembleia Geral de Titulares de CRA, mediante edital de convocação publicado por 

3 (três) vezes, com antecedência de 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulação 

editado no local de emissão indicado na Cláusula Erro! Fonte de referência não 

encontrada., inciso (xxvii) do Termo de Securitização, para deliberar sobre as 

normas de administração ou liquidação do Patrimônio Separado. A Emissora somente 

responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de 

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou 

administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo patrimônio, 

bem como em caso de descumprimento das disposições previstas no Termo de 

Securitização, desde que devidamente comprovado.  

A ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos poderá ensejar a assunção 

imediata da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, de forma 

temporária: 

(i) Extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvência, pedido de 

autofalência pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial 

pela Emissora, independentemente de aprovação do plano de recuperação por 



56 

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; 

(iii) Decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela 

Emissora; 

(iv) Não observância pela Emissora das obrigações pecuniários relacionadas aos 

pagamentos de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado e/ou da 

Remuneração previstas nos Documentos da Operação, desde que, tenha 

recebido pontualmente os recursos advindos dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio, pela Devedora, ou comunicada para sanar ou justificar o 

descumprimento, não o faça nos prazos previstos no respectivo Documento 

da Oferta;  

(v) Desvio de finalidade do Patrimônio Separado; 

(vi) Inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não 

pecuniárias previstas no Termo de Securitização, sendo que, nesta hipótese, 

a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário 

dos CRA poderá ocorrer desde que tal inadimplemento perdure por mais de 

30 (trinta) dias contados do descumprimento; 

(vii) Inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações 

pecuniárias previstas no Termo de Securitização não sanadas no prazo de 2 

(dois) Dias Úteis, caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e 

desde que exclusivamente a ela imputado, sendo que o prazo ora estipulado 

será contado da data do descumprimento; e 

(viii) Decisão judicial transitada em julgado condenando a Emissora por violação de 

qualquer dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à 

prática de corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, 

sem limitação, às Leis Anticorrupção.  

A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente 

comunicada ao Agente Fiduciário e à Devedora, pela Emissora, em até 2 (dois) Dias 

Úteis.  

Verificada a ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio 

Separado, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados 

da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral de Titulares de 

CRA para deliberar sobre: (i) assunção transitória do Patrimônio Separado; (ii) 

liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser 

nomeado o liquidante e as formas de liquidação; ou (iii) a não liquidação do 

Patrimônio Separado; sendo certo que na ocorrência das hipóteses acima deverá ser 

deliberada em Assembleia Geral de Titulares de CRA a administração do Patrimônio 

Separado por outra securitizadora ou pela manutenção da Emissora, fixando, em 

ambos os casos, as condições e termos para sua administração, bem como sua 

respectiva remuneração. Caso seja deliberada a liquidação do Patrimônio Separado, 

o liquidante será a Emissora caso esta não tenha sido destituída da administração do 

Patrimônio Separado. 
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No caso de insolvência da Emissora ou insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, 

será convocada uma Assembleia Geral de Titulares de CRA em até 5 (cinco) Dias 

Úteis contados da data em que a Emissora ou o Agente Fiduciário tomar 

conhecimento do evento, para deliberar sobre a: (i) assunção da administração do 

Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário e a nomeação de nova securitizadora, 

fixando-se as condições, os termos e a remuneração para sua administração durante 

o prazo em que este permanecer atuando na administração do Patrimônio Separado; 

ou (ii) pela eventual liquidação do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula 

Erro! Fonte de referência não encontrada. do Termo de Securitização. Referida 

Assembleia Geral de Titulares de CRA deverá ser realizada conforme Cláusula Erro! 

Fonte de referência não encontrada. do Termo de Securitização.  

A Assembleia Geral de Titulares de CRA que delibere sobre quaisquer medidas ou 

normas de administração ou liquidação do patrimônio separado, inclusive, mas não 

se limitando, à transferência dos bens e direitos dele integrantes, deverá observar 

os requisitos estabelecidos na Lei 11.076 e no artigo 29 da Medida Provisória 1.103. 

Caso a Emissora venha a ser destituída, caberá ao Agente Fiduciário, em caráter 

transitório, ou à referida instituição administradora nomeada: (i) administrar os 

créditos do Patrimônio Separado; (ii) esgotar todos os recursos judiciais e 

extrajudiciais para a realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como 

de suas respectivas garantias, caso aplicável; (iii) ratear os recursos obtidos entre 

os Titulares de CRA na proporção dos CRA detidos, observado o disposto no Termo 

de Securitização; e (iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio e garantias eventualmente não realizados aos Titulares de CRA, na 

proporção dos CRA detidos.  

Liquidação do Patrimônio Separado 

No caso de resgate antecipado dos CRA, os bens, direitos e garantias pertencentes 

ao Patrimônio Separado, resultado da satisfação dos procedimentos e 

execução/excussão dos direitos e garantias, a exclusivo critério da Emissora, serão 

entregues, em favor dos Titulares de CRA, observado que para fins de liquidação do 

patrimônio separado a cada Titular dos CRA será dada a parcela dos bens e direitos 

integrantes do patrimônio separado dos CRA, na proporção em que cada CRA 

representa em relação à totalidade do saldo devedor dos CRA, operando-se, no 

momento da referida dação, a quitação dos CRA e liquidação do regime fiduciário.  

Com relação à administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio, compete à 

Emissora: 

(i) Controlar a evolução da dívida de responsabilidade da Devedora, observadas 

as condições estabelecidas no CDCA; 

(ii) Apurar e informar à Devedora o valor das parcelas dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio devidas; e 

(iii) Diligenciar para que sejam tomadas todas as providências extrajudiciais e 

judiciais que se façam necessárias à cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

inadimplidos. 

 

 

Cronograma de Etapas da Oferta  

Abaixo, cronograma tentativo das principais etapas da Oferta: 

[=] 
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(xiv) Ambiente de depósito, distribuição, negociação, custódia eletrônica e 

liquidação financeira  

Os CRA serão depositados para (i) distribuição no mercado primário, por meio do 

MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira 

realizada por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do 

CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira e a 

custódia eletrônica realizadas de acordo com os procedimentos da B3.  

Inadequação do Investimento 

O investimento em CRA não é adequado aos investidores que (i) 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 (ii) não 

estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor agrícola ou risco de 

crédito corporativo da Devedora e/ou Fiadora e dos seus respectivos setores de 

atuação. Portanto, os investidores devem ler cuidadosamente a seção "Fatores de 

Risco" deste Prospecto Preliminar, que contém a descrição de certos riscos que podem 

afetar de maneira adversa o investimento em CRA, antes da tomada de decisão de 

investimento.  

Características Gerais 

Os CRA serão distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder, que poderá 

contratar os Participantes Especiais para fins exclusivos de recebimento de ordens, 

nos termos do Contrato de Distribuição, e poderão ser colocados junto aos potenciais 

Investidores somente após a concessão do registro da Oferta pela CVM, observados 

nos termos da Instrução CVM 400. 

A colocação dos CRA junto ao público-alvo, no mercado primário, será realizada de 

acordo com os procedimentos do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, 

sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3. 

Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta 

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será admitida a participação de 

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, sem 

limite máximo de tal participação em relação ao volume da Oferta, observado que 

referida participação de Pessoas Vinculadas está sujeita às regras e restrições 

previstas nos Prospectos e no Contrato de Distribuição. 

Caso seja verificado pelo Coordenador Líder excesso de demanda superior a 1/3 (um 

terço) à quantidade dos CRA inicialmente ofertada, correspondente ao Valor Total da 

Oferta, qual seja, R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), não será permitida 

a colocação de CRA perante Investidores que sejam Pessoas Vinculadas e os Pedidos 

de Reserva e/ou ordens de investimento realizados por Investidores que sejam 

Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados para fins de alocação, nos 

termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, observado o disposto abaixo. Neste caso, 

as ordens dos Investidores considerados Pessoas Vinculadas serão consideradas para 

fins da formação da taxa final de Remuneração dos CRA. 

Os Investidores devem estar cientes de que a participação de Pessoas Vinculadas no 

Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação da taxa 

final de Remuneração dos CRA, inclusive com relação ao disposto acima, e o 

investimento nos CRA por Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez dos CRA no 

mercado secundário. 

Nos termos do parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM 400, a vedação acima 

não se aplica às instituições financeiras contratadas como formador de mercado, uma 
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vez que o direito de subscrever e a quantidade máxima de CRA a ser subscrita estarão 

divulgados nos Prospectos. 

Os Investidores devem estar cientes de que a participação de Pessoas 

Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 

adversamente a formação da taxa final de Remuneração dos CRA, inclusive 

com relação ao disposto acima, e o investimento nos CRA por Pessoas 

Vinculadas poderá reduzir a liquidez dos CRA no mercado secundário. 

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS 

VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODE AFETAR 

ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DA TAXA DE REMUNERAÇÃO E PODERÁ 

AFERTAR A LIQUIDEZ DOS CRA. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO 

DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO'”, EM ESPECIAL O 

FATOR DE RISCO “A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA 

PODERÁ OCASIONAR EFEITOS NEGATIVOS SOBRE A LIQUIDEZ DOS CRA NO 

MERCADO SECUNDÁRIO”, NA PÁGINA [=] DESTE PROSPECTO. 

Procedimento de Colocação 

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá 

realizar a distribuição pública dos CRA, conforme o plano de distribuição adotado em 

conformidade com o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, 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) que os representantes das Instituições Participantes da Oferta recebam 

previamente exemplares (a) do Prospecto Preliminar, o qual incorpora por referência 

o Formulário de Referência, elaborado nos termos da Resolução CVM 80, a ser 

disponibilizado ao mercado, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, e (b) 

do Prospecto Definitivo, o qual incorpora por referência o Formulário de Referência, 

a ser disponibilizado ao mercado quando da divulgação do Anúncio de Início, nos 

termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, para leitura obrigatória e que suas 

dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador Líder. 

Procedimento de Bookbuilding  

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento junto aos 

potenciais investidores dos CRA, a ser realizado pelo Coordenador Líder, nos termos 

do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, em 

conjunto com a Devedora e a Emissora, para a definição (i) a taxa final da 

Remuneração dos CRA e, consequentemente, da Remuneração do CDCA, observada 

a Taxa Teto; bem como (ii) a quantidade final de CRA e, consequentemente, o valor 

nominal do CDCA. 

Para fins do Procedimento de Bookbuilding, os Investidores interessados em adquirir 

os CRA, incluindo, sem limitação, quando for Pessoa Vinculada, preencherão seu 

Pedido de Reserva, a ser firmado durante o Período de Reserva, devendo identificar, 

no âmbito do respectivo Pedido de Reserva ou intenção de investimento, um 

percentual mínimo para a taxa de Remuneração dos CRA, observada a Taxa Teto, 

como condição para aceitação da Oferta. Caso o percentual apurado no Procedimento 

de Bookbuilding para a taxa aplicável à Remuneração dos CRA seja inferior ao 

percentual mínimo apontado no Pedido de Reserva ou intenção de investimento como 

condicionante de participação na Oferta, nos termos acima previstos, o respectivo 

Pedido de Reserva ou intenção de investimento será cancelado pelo Coordenador 

Líder ou Participantes Especiais, que tenham recebido referida ordem, conforme o 

caso. 
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Até a data de realização do Procedimento de Bookbuilding, os Participantes Especiais 

realizarão procedimento de consolidação de todos os Pedidos de Reserva recebidos 

até tal data e os enviarão de maneira já consolidada ao Coordenador Líder. 

No Procedimento de Bookbuilding, serão atendidos os Pedidos de Reserva e as 

intenções de investimento que indicarem as menores taxas de Remuneração dos 

CRA, adicionando-se os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento que 

indicarem taxas superiores até atingir a taxa final de Remuneração dos CRA definida 

no Procedimento de Bookbuilding. 

As taxas de Remuneração indicadas pelos Investidores serão consideradas até que 

seja atingido, no mínimo, o Valor Inicial Base, observada a possibilidade do exercício, 

total ou parcial, da Opção de Lote Adicional, sendo as ordens alocadas sempre da 

menor taxa de Remuneração para a maior taxa de Remuneração. 

Caso, na data do Procedimento de Bookbuilding, seja verificada demanda superior 

ao Valor Total da Emissão (sem considerar os CRA objeto de eventual exercício da 

Opção de Lote Adicional), observado, no entanto, que nesse caso poderá haver o 

exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, haverá rateio a ser 

operacionalizado pelo Coordenador Líder, sendo atendidos os Pedidos de Reserva e 

as intenções de investimento que indicaram a menor taxa, adicionando-se os Pedidos 

de Reserva e as intenções de investimento que indicaram taxas superiores até atingir 

a taxa definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que todas as ordens 

admitidas que indicaram a taxa final definida no Procedimento de Bookbuilding serão 

rateadas entre os Investidores proporcionalmente ao montante de CRA indicado nos 

respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de investimento, independentemente 

de quando foi recebido o Pedido de Reserva ou a intenção de investimento, sendo 

desconsideradas quaisquer frações de CRA. 

Nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Instrução CVM 400, os critérios objetivos 

que presidirão a fixação da Remuneração dos CRA serão os seguintes: (i) será 

estabelecida uma taxa máxima (Taxa Teto) para Remuneração dos CRA no Prospecto 

Preliminar e no Aviso ao Mercado; (ii) no âmbito da Oferta, os Investidores poderão 

indicar, na respectiva intenção de investimento ou Pedido de Reserva, um percentual 

mínimo de Remuneração dos CRA, observada a taxa máxima (Taxa Teto) 

estabelecida para Remuneração dos CRA; e (iii) serão atendidas as intenções de 

investimento ou Pedidos de Reserva que indicarem a menor taxa para a Remuneração 

dos CRA, sendo que serão adicionadas as intenções de investimento ou Pedidos de 

Reserva que indicarem taxas superiores até que seja atingida a taxa final da 

Remuneração dos CRA, que será a taxa fixada no Procedimento de Bookbuilding. 

Coordenador Líder poderá levar em conta suas relações com clientes e outras 

considerações de natureza comercial ou estratégica. 

O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos termos do artigo 

23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

O Termo de Securitização será objeto de aditamento até a primeira Data de 

Integralização (exclusive) de forma a refletir o resultado do Procedimento de 

Bookbuilding. A Emissora está, desde já, autorizada a celebrar tal aditamento ao 

Termo de Securitização sem necessidade de realização de Assembleia Geral de 

Titulares de CRA e/ou aprovação societária pela Emissora, desde que tal alteração 

seja devidamente formalizada antes da primeira Data de Integralização, mediante 

celebração, pelas Partes, de instrumento de aditamento ao Termo de Securitização e 

cumprimento das formalidades descritas no Termo de Securitização. 

Pedidos de Reserva e Período de Reserva 
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A partir da data indicada no Aviso ao Mercado, as Instituições Participantes da Oferta 

iniciarão o recebimento de reservas dos Investidores, sem fixação de lotes mínimos 

ou máximos, observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas 

Vinculadas.  

Os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento 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.  

Nos termos da Resolução CVM 27, no caso de a reserva antecipada efetuada pelo 

referido Investidor vir a ser efetivamente alocada no contexto da Oferta, o Pedido de 

Reserva ou intenção de investimento preenchido por referido Investidor passará a 

ser o documento de aceitação de que trata a Resolução CVM 27, por meio do qual 

referido Investidor (i) aceitou participar da Oferta, (ii) aceitou os procedimentos de 

distribuição e de alocação dos CRA, incluindo o Procedimento de Bookbuilding para a 

definição da taxa final de Remuneração dos CRA e a possibilidade de aumento do 

volume da Oferta (em razão da Opção de Lote Adicional), (iii) aceitou os riscos 

relacionados à Oferta e (iv) se comprometeu e a subscrever e integralizar os CRA 

que vierem a ser a ele alocados.  

Conforme dispõe a Resolução CVM 27, a subscrição dos CRA deverá ser formalizada 

mediante ato de aceitação da Oferta pelo Investidor, o qual deverá estar de acordo 

com o disposto na referida resolução, conforme aplicável.  

O Coordenador Líder e os Participantes Especiais recomendarão aos Investidores 

interessados na formalização do Pedido de Reserva ou das ordens de investimento, 

conforme aplicável, que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados 

no Pedido de Reserva ou intenção de investimento, especialmente os procedimentos 

relativos à liquidação da Oferta, no Termo de Securitização, no Prospecto Preliminar, 

especialmente as informações constantes na seção “Fatores de Risco”, que trata, 

dentre outros, sobre os riscos aos quais a Oferta está exposta, bem como o formulário 

de referência e as demonstrações financeiras da Emissora, respectivas notas 

explicativas e parecer dos auditores independentes, incluídos no Prospecto 

Preliminar, por referência; (ii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de 

sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva ou a sua intenção de 

investimento, conforme aplicável, 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 ou intenção de investimento; e (iii) entrem em contato 

com o Coordenador Líder ou com o Participante Especial, conforme o caso, para obter 

informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do 

Pedido de Reserva ou intenção de investimento ou, se for o caso, para a realização 

do cadastro no Coordenador Líder ou no Participante Especial, conforme o caso, tendo 

em vista os procedimentos operacionais adotados pelo Coordenador Líder e pelos 

Participantes Especiais. 

Opção de Lote Adicional 

O Coordenador Líder, desde que com a prévia e expressa concordância da Devedora, 

poderá optar por aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados, qual seja, 

300.000 (trezentos mil) CRA, correspondente a R$300.000.000,00 (trezentos 

milhões reais), em até 20% (vinte por cento), nos termos e conforme os limites 

estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. Aplicar-se-ão aos 

CRA oriundos do eventual exercício de Opção de Lote Adicional as mesmas condições 

e preço dos CRA inicialmente ofertados e sua distribuição será conduzida sob o 

regime de melhores esforços de colocação. 
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Início da Oferta 

Observadas as Condições Precedentes, a distribuição dos CRA terá início após: (i) a 

concessão do registro definitivo da Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio de 

Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto 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 apresentações individuais) sobre os CRA e a Oferta. Os materiais 

publicitários e os documentos de suporte que o Coordenador Líder e os Participantes 

Especiais da Oferta pretendam utilizar em tais apresentações aos Investidores 

deverão ser encaminhados à CVM em 1 (um) Dia Útil após a sua utilização, nos 

termos da Instrução CVM 400, da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019 e 

demais regulamentação aplicável, sendo certo que a sua utilização somente ocorrerá 

concomitantemente ou após a divulgação e apresentação do Prospecto Preliminar à 

CVM. 

Exceto com relação às informações fornecidas pela Emissora e pelo Coordenador 

Líder, a Devedora se responsabilizará pelo conteúdo dos Prospectos e de eventuais 

materiais de divulgação utilizados no âmbito do roadshow e de apresentações 

individuais conduzidas no âmbito da Oferta, de forma a garantir a plena veracidade 

e inexistência de omissões, ficando obrigada a ressarcir o Coordenador Líder e a 

Emissora, nos termos da Cláusula 13 do Contrato de Distribuição, caso este tenha 

qualquer tipo de perda ou dano direto advindo do descumprimento da presente 

obrigação pela Devedora. 

Procedimento de Alocação dos CRA 

A alocação dos CRA será realizada conforme o seguinte procedimento: 

(i) após o protocolo do pedido de registro da Oferta, a disponibilização do 

Prospecto Preliminar e a divulgação do Aviso ao Mercado, e anteriormente à 

concessão do registro da Oferta pela CVM, poderão ser realizadas 

apresentações para potenciais Investidores, conforme determinado pelo 

Coordenador Líder; 

(ii) os materiais publicitários e documentos de suporte às apresentações para 

potenciais Investidores eventualmente utilizados no âmbito da Oferta serão 

elaborados em conformidade com o previsto no Prospecto Preliminar e nos 

demais documentos da Oferta, observada, ainda, a regulamentação 

aplicável da CVM, e deverão ser encaminhados à CVM em 1 (um) Dia Útil 

após a sua utilização, nos termos da Instrução CVM 400, da Deliberação 

CVM 818 e demais regulamentação aplicável, sendo certo que a sua 

utilização somente ocorrerá concomitantemente ou após a divulgação e 

apresentação do Prospecto Preliminar à CVM; 

(iii) para fins do Procedimento de Bookbuilding, os Investidores interessados em 

adquirir os CRA, incluindo, sem limitação, quando for Pessoa Vinculada, 

preencherão seu Pedido de Reserva, a ser firmado durante o Período de 

Reserva, devendo identificar, no âmbito do respectivo Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento, um percentual mínimo para a taxa de Remuneração 

dos CRA, observada a Taxa Teto, como condição para aceitação da Oferta. 

Caso o percentual apurado no Procedimento de Bookbuilding para a taxa 

aplicável à Remuneração dos CRA seja inferior ao percentual mínimo apontado 

no Pedido de Reserva ou intenção de investimento como condicionante de 
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participação na Oferta, nos termos acima previstos, o respectivo Pedido de 

Reserva ou intenção de investimento será cancelado pelo Coordenador Líder 

ou Participantes Especiais, que tenham recebido referida ordem, conforme o 

caso; 

(iv) sob pena de cancelamento de seu Pedido de Reserva ou intenção de 

investimento pelo respectivo Coordenador ou Participante Especial da Oferta 

que o receber, cada Investidor deverá informar em seu Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento, obrigatoriamente, sua qualidade de Pessoa 

Vinculada, caso seja esse o caso; 

(v) os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento são 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; 

(vi) até a data de realização do Procedimento de Bookbuilding, os Participantes 

Especiais realizarão procedimento de consolidação de todos os Pedidos de 

Reserva recebidos até tal data e os enviarão de maneira já consolidada ao 

Coordenador Líder; 

(vii) o Investidor pode efetuar um ou mais Pedidos de Reserva ou enviar uma ou 

mais ordens de investimento, conforme o caso, sem limitação, em diferentes 

níveis de taxa de juros para um mesmo Pedido de Reserva ou uma mesma 

ordem de investimento ou em diferentes Pedidos de Reserva ou em diferentes 

ordens de investimento, inexistindo limites máximos de investimento; 

(viii) a alocação dos CRA será realizada posteriormente à obtenção do registro da 

Oferta e à divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo e deverá 

observar o seguinte procedimento: (a) a alocação será feita de acordo com a 

demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding, conforme descrito nos 

itens acima; (b) para assegurar seu investimento nos CRA, os Investidores 

deverão assinar os respectivos Pedidos de Reserva ou enviar as respectivas 

ordens de investimento, conforme o caso; (c) no caso de um Investidor 

subscrever mais de um Pedido de Reserva e/ou enviar mais de uma ordem de 

investimento, os Pedidos de Reserva e/ou ordens de investimento, conforme 

o caso, serão consideradas subscrições independentes; e (d) os Pedidos de 

Reserva e/ou as ordens de investimento canceladas, por qualquer motivo, 

serão desconsiderados na alocação pelo Coordenador Líder; 

(ix) o processo de alocação dos CRA poderá acarretar alocação parcial dos Pedidos 

de Reserva e/ou das ordens de investimento, conforme o caso, referentes aos 

CRA alocados; 

(x) até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio 

de Início, o Coordenador Líder informará aos Investidores, por meio do seu 

respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile 

(a) a quantidade de CRA alocada ao Investidor, e (b) o horário limite da data 

máxima estabelecida para liquidação financeira dos CRA que cada Investidor 

deverá pagar o Preço de Integralização dos CRA referente aos CRA alocados 

com recursos imediatamente disponíveis; 

(xi) as integralizações deverão ocorrer no mesmo dia da subscrição dos 

respectivos CRA; e 
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(xii) o Pedido de Reserva e/ou a ordem de investimento, conforme o caso, serão 

cancelados automaticamente no caso de não integralização dos CRA no 

mesmo dia de sua subscrição. 

Procedimentos de Subscrição, Integralização 

Os CRA serão integralizados à vista, na data de subscrição, em moeda corrente 

nacional, pelo respectivo Preço de Integralização, preferencialmente, em uma única 

data.  

A liquidação dos CRA será realizada por meio da B3.  

A transferência, à Emissora, dos valores obtidos com a colocação dos CRA no âmbito 

da Oferta será realizada após o recebimento dos recursos pagos pelos Investidores 

na integralização dos CRA, de acordo com os procedimentos da B3 para liquidação 

da Oferta, no mesmo Dia Útil, desde que a integralização dos CRA, na Data de 

Integralização, ocorra até às 16:00 horas (inclusive), considerando o horário local da 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ou no Dia Útil imediatamente posterior, 

caso tal liquidação financeira ocorra a partir de 16:00 horas (exclusive), sem a 

incidência de quaisquer encargos, penalidades, tributos ou correção monetária. 

Excepcionalmente em caso de falha de integralização, exclusivamente os CRA objeto 

da falha poderão ser integralizados em data posterior à Data de Integralização pelo 

respectivo Preço de Integralização. 

Nos termos da Resolução CVM nº 27, a Oferta não contará com a assinatura de 

boletins de subscrição para a integralização pelos Investidores dos CRA subscritos. 

Para os Investidores pessoas físicas ou jurídicas que não se enquadrem no §2º do 

Artigo 2º da Resolução CVM 27, o Pedido de Reserva a ser assinado é completo e 

suficiente para validar o compromisso de integralização firmado pelos Investidores, 

e contém as informações previstas no artigo 2º da Resolução CVM nº 27. 

Encerramento da Oferta 

A Oferta encerrar-se-á após o primeiro dos eventos a seguir: (i) encerramento do 

Período de Colocação; (ii) colocação de CRA equivalentes ao Valor Total da Emissão; 

ou (iii) não cumprimento de quaisquer das Condições Precedentes na forma prevista 

na Cláusula [3.1] e seguintes do Contrato de Distribuição, a critério do Coordenador 

Líder, até o Dia Útil imediatamente anterior à data de liquidação da Oferta. 

O Anúncio de Encerramento será divulgado nas páginas da rede mundial de 

computadores da Emissora, do Coordenador Líder, dos Participantes Especiais, da B3 

e da CVM, nos termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400. 

Distribuição Pública e Regime de Garantia Firme de Colocação 

O Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos CRA para o montante total 

de R$300.000,00 (trezentos milhões de reais), desde que cumpridas todas as 

Condições Precedentes previstas nas Cláusulas 3.1 e seguintes do Contrato de 

Distribuição, sob regime de garantia firme de colocação (“Garantia Firme”), 

observado que o Valor Total da Emissão poderá ser aumentado em até 20% (vinte 

por cento) com o exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicional, chegando, 

neste caso, ao volume de até R$360.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a ser 

distribuído sob regime de melhores esforços de colocação. 

A Garantia Firme será exigível se, e somente se, as Condições Precedentes previstas 

na Cláusula 3.1 e seguintes do Contrato de Distribuição forem cumpridas de forma 

satisfatória ao Coordenador Líder e não houver demanda para a totalidade dos 

300.000 (trezentos mil) CRA inicialmente ofertados. 
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A Garantia Firme somente será exercida pelo Coordenador Líder se, após a divulgação 

do Anúncio de Início e durante o Período de Colocação, existir algum saldo 

remanescente de CRA não subscrito, sendo certo que a subscrição dos CRA pelo 

Coordenador Líder em decorrência do exercício da Garantia Firme: (i) será feita pela 

Taxa Teto; e (ii) abrangerá a totalidade dos CRA não subscritos pelos Investidores 

no âmbito da Oferta. Adicionalmente, caso a Oferta venha a contar com participação 

de sindicato de distribuição, de comum acordo entre as Partes, e algum membro do 

sindicato outorgue também garantia firme de colocação, a Garantia Firme, se 

exercida, será exercida, de forma individual, não solidária e sem preferência, em 

proporção a ser definida oportunamente entre os coordenadores. 

A Devedora entende e concorda que, sem prejuízo do cumprimento das Condições 

Precedentes, é condição suspensiva para o exercício da Garantia Firme e para a 

liquidação da Oferta, o cumprimento integral de todas as obrigações pela Devedora 

e de seus assessores jurídicos, de forma tempestiva e satisfatória ao Coordenador 

Líder, as quais incluem, mas não se limitam, à consistência e nível de conforto (nos 

termos da regulamentação aplicável) das informações reveladas ao público alvo da 

Oferta no momento da divulgação dos Documentos da Operação, sem prejuízo do 

disposto na Cláusula 3.1 e seguintes do Contrato de Distribuição. 

Em atendimento ao disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, o 

Coordenador Líder declara que, até a data de divulgação do Anúncio de 

Encerramento, não haverá revenda dos CRA que venham a ser subscritos pelo 

Coordenador Líder em virtude do exercício da Garantia Firme. Caso a revenda ocorra 

após a divulgação do Anúncio de Encerramento, os CRA adquiridos pelo Coordenador 

Líder poderão ser revendidos no mercado secundário por valor acima ou abaixo do 

seu Valor Nominal Unitário, sem qualquer restrição, portanto, à sua negociação. A 

revenda dos CRA deverá ser efetuada respeitada a regulamentação aplicável. 

O Prazo Máximo de Colocação será até o Prazo Final para Exercício da Garantia Firme, 

ou até a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro, 

observado, em qualquer caso, o Prazo Final de Liquidação. 

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. 

Não será utilizado qualquer instrumento derivativo seja para alterar o fluxo de 

pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, consequentemente, dos CRA, 

seja para fins de proteção do seu valor. 

Nos termos do inciso XII do artigo 9º do Código ANBIMA, o Coordenador Líder 

recomendou à Emissora e à Devedora a contratação de instituição integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários para realização da atividade de 

formador de mercado para os CRA da presente Emissão. Com base em referida 

recomendação, [foi contratada a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificada] 

Público-Alvo da Oferta  

Os CRA serão objeto de distribuição pública aos Investidores Qualificados, sem 

fixação de lotes mínimos ou máximos. O Coordenador Líder, com anuência da 

Devedora, organizará a colocação dos CRA perante os Investidores interessados, 

podendo levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de 

natureza comercial ou estratégica, observadas as regras de rateio proporcional na 

alocação de CRA em caso de excesso de demanda. 

Publicidade 
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Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem 

a envolver interesses dos Titulares dos CRA serão divulgados nas páginas da rede 

mundial de computadores da Emissora, da CVM e da B3, bem como poderão ser 

publicados no jornal "O Estado de São Paulo" ou na forma da legislação aplicável, 

conforme o caso, devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário dos CRA da 

realização de qualquer publicação em até 5 (cinco) Dias Úteis antes da sua 

ocorrência. 

A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas caso notifique 

todos os Titulares dos CRA e o Agente Fiduciário dos CRA, obtendo deles declaração 

de ciência dos atos e decisões. O disposto nesta cláusula não inclui “atos e fatos 

relevantes”', que deverão ser divulgados na forma prevista na Resolução CVM 44. 

As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, 

nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema EmpresasNet da CVM, ou 

de outras formas exigidas pela legislação aplicável. 

Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá 

enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo. 

O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento serão divulgados nas páginas da 

rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, 

e não serão publicados em qualquer jornal, nos termos do artigo 54-A da Instrução 

CVM 400. 

Despesas  

Conforme previsto no Termo de Securitização, serão de responsabilidade da 

Emissora, exclusivamente com os recursos do Fundo de Despesas ou, em caso de 

insuficiência do Fundo de Despesas ou não pagamento diretamente pela Devedora, 

pela dedução dos recursos que integram o Patrimônio Separado, independentemente 

de qualquer aprovação por parte dos Titulares de CRA, sem prejuízo do reembolso 

futuro pela Devedora: 

(i) Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e 

prerrogativas dos Titulares de CRA, as despesas descritas no CDCA, incluindo 

as remunerações e despesas recorrentes e eventuais extraordinárias devidas à 

Instituição Custodiante, ao Agente Fiduciário dos CRA, ao Escriturador, à 

Emissora, B3 e entre outras; 

(ii) todas as Despesas com prestadores de serviços contratados para a Emissão, 

tais como a Emissora, a Instituição Custodiante, o Escriturador, o Banco 

Liquidante, o Agente Fiduciário dos CRA e a B3; 

(iii) Honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para 

procedimentos extraordinários especificamente previstos nos Documentos da 

Operação e que sejam atribuídos à Emissora; 

(iv) Remuneração da Emissora, incluindo a Taxa de Administração;  

(v) Emolumentos da CVM, B3 e da ANBIMA relativos aos CRA, conforme aplicável;  

 

(vi) Remuneração ordinária e extraordinária dos prestadores de serviço contratados 

para Emissão;  

(vii) Eventuais despesas com terceiros especialistas, atualização e renovação da 

classificação de risco, advogados, auditores, despesas da Conta Centralizadora, 

fiscais, empresas especializadas em cobrança relacionados, com a B3 e com 

procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos Titulares de 
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CRA e realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio e dos recursos 

oriundos da Conta Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado; 

(viii) As despesas com gestão, realização e administração do Patrimônio Separado e 

na hipótese de liquidação do Patrimônio Separado, incluindo, sem limitado, a 

Taxa de Administração; 

(ix) Eventuais 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; 

(x) As despesas com publicações necessárias nos termos dos Documentos da 

Operação e conforme Cláusula 19.1 do Termo de Securitização, inclusive 

elaboração e divulgação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado 

e informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente 

Fiduciário, exceto as despesas com publicações decorrentes dos atos e fatos 

relevantes especificamente relacionados à administração da Emissora; 

(xi) As 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 do Termo de Securitização e dos demais 

Documentos da Operação; e  

(xii) Quaisquer outros honorários, custos e despesas expressamente previstos no 

Termo de Securitização e atribuídos ao Patrimônio Separado. 

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 ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 

fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro. A CVM deverá suspender a 

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 referido prazo, sem que tenham sido 

sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM poderá ordenar a retirada da 

Oferta e cancelar o respectivo registro. Ainda, a rescisão do Contrato de Distribuição 

importará no cancelamento do referido registro. 

Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas 

circunstâncias de fato existentes da Oferta, ou que a fundamentem, acarretando 

aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, 

a CVM poderá acolher pleito de modificação ou revogação da Oferta. O pleito de 

modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da CVM 

em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo na 

CVM. Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou 

a requerimento da Emissora, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias. 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou, ainda, de ser verificada 

divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e as 

informações constantes do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco 

assumido pelo Investidor ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 

4º do artigo 45 da Instrução CVM 400, referido Investidor poderá desistir de sua 

ordem de investimento após o início da Oferta. Nesta hipótese, o Investidor deverá 

informar, por escrito, sua decisão de desistência ao Coordenador Líder. Caso o 

Investidor não informe por escrito ao Coordenador Líder de sua desistência de sua 

decisão de investimento, será presumido que tal Investidor manteve sua decisão de 

investimento e, portanto, tal Investidor deverá obrigatoriamente efetuar o 
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pagamento em conformidade com os termos e no prazo previstos nos Documentos 

da Operação. 

É sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos 

Investidores ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela Emissora. 

A revogação da Oferta torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou 

posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores que tiverem 

aderido à Oferta os valores eventualmente dados em contrapartida aos CRA 

ofertados, nos termos do artigo 26 da Instrução CVM 400, sem qualquer juros ou 

correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos 

e encargos incidentes (sendo que com base na legislação vigente nesta data, não há 

incidência de tributos), nos termos previstos nos Pedidos de Reserva ou nas ordens 

de investimento. 

A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta deverá ser imediatamente 

divulgada por meio de comunicado ao mercado, que será divulgado nos mesmos 

veículos utilizados para a divulgação da Oferta, e o Coordenador Líder e os 

Participantes Especiais deverão se acautelar e se certificar, no momento do 

recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta 

original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. 

Na hipótese prevista acima, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser 

comunicados diretamente, 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 contados do recebimento 

da referida comunicação, conforme respectivo prazo e horário nela indicados, o interesse 

em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio. Se 

o Investidor revogar sua aceitação e se o Investidor 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. 

Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes 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. 

Identificação, Critérios para Contratação, e Procedimentos para 

Substituição das Instituições Contratadas 

Agente Fiduciário dos CRA  

O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRA pelos prejuízos que lhes 

causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada 

em julgado da qual não caibam mais recursos. O Agente Fiduciário, caso esteja 

administrando o Patrimônio Separado, responderá pelos prejuízos que causar por 

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou 

administração temerária, conforme decisão transitada em julgado da qual não 

caibam mais recursos. 

O Agente Fiduciário iniciará o exercício de suas funções a partir da data da assinatura do 

Termo de Securitização ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo permanecer 

no exercício de suas funções até a posse do seu sucessor e/ou liquidação dos CRA objeto 

da Emissão. 

O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas funções até 

que um novo agente fiduciário assuma, nas hipóteses de impedimento temporário, 
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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 de Titulares de CRA, 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 de CRA que representem 

10% (dez por cento), no mínimo, dos CRA em Circulação, ou pela CVM. Se a 

convocação não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do termo final do prazo 

referido no parágrafo acima, caberá à Emissora efetuá-la. 

Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação de Assembleia Geral de 

Titulares de CRA para escolha de novo agente fiduciário ou nomear substituto 

provisório. 

A substituição do Agente Fiduciário será comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) 

Dias Úteis, contados do registro do aditamento do presente Termo e à sua 

manifestação acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Resolução CVM 17. 

Os Titulares de CRA podem substituir o Agente Fiduciário e indicar seu eventual 

substituto a qualquer tempo após o encerramento da distribuição, em Assembleia 

Geral de Titulares de CRA, especialmente convocada para esse fim. 

Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obriga a restituir, no prazo de 2 (dois) 

Dias Úteis da efetivação da renúncia, a parcela da remuneração correspondente ao 

período entre a data da efetivação da renúncia e a data do próximo pagamento, cujo 

valor será calculado pro rata temporis com base em um ano de 360 (trezentos e 

sessenta) dias.  

Serão devidos ao Agente Fiduciário honorários pelo desempenho dos deveres e 

atribuições que lhe competem, nos termos deste instrumento e da legislação em 

vigor, correspondentes a: (i) uma parcela de implantação no valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais),  devida até o 5º (quinto) dia útil contado da primeira data de 

integralização dos CRA, e (ii) parcelas anuais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis 

mil reais), sendo a primeira parcela devida no mesmo dia do vencimento da parcela 

(i) acima do ano subsequente e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes;  

Caso a operação seja desmontada, o valor da parcela (i) será devido pelo Emissor 

e/ou Devedora a título de “abort fee” até o 5° (quinto) dia útil contado da 

comunicação do cancelamento da operação.  

A parcela (ii) citada acima será reajustada anualmente pela variação acumulada do 

IPCA/IBGE, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo 

índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento até as datas de 

pagamento seguintes.   

A remuneração recorrente do Agente Fiduciário será devida até a liquidação integral 

dos valores mobiliários ou até o cumprimento de todas as obrigações exigidas ao 

Agente Fiduciário no âmbito da Emissão. Em nenhuma hipótese será cabível 

pagamento pro rata temporis ou devolução, mesmo que parcial da remuneração do 

Agente Fiduciário.   

As parcelas citadas no item “a” acima, serão acrescidas de ISS (Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração 

Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL 

(Contribuição sobre o Lucro Líquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e 

quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente 

Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.   
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As parcelas citadas no item “a” poderão ser faturadas por qualquer empresa do grupo 

econômico, incluindo, mas não se limitando, a Vórtx Serviços Fiduciários Ltda., 

inscrita no CNPJ/MF nº 17.595.680/0001-36.    

Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, sobre os débitos em 

atraso incidirão multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito 

em atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA acumulado, incidente desde a 

data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.   

Adicionalmente, a Devedora e/ou a Emissora antecipará ao Agente Fiduciário todas 

as despesas necessárias para prestar os serviços descritos neste instrumento, 

proteger os direitos e interesses dos investidores ou para realizar seus créditos. 

Quando houver negativa para custeio de tais despesas pela Devedora, os investidores 

deverão antecipar todos os custos a serem despendidos pelo Agente Fiduciário, na 

proporção de seus créditos, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora e ou pela 

Devedora. As despesas a serem antecipadas deverão ser previamente aprovados 

pelos investidores e pela Devedora. São exemplos de despesas que poderão ser 

realizadas pelo Agente Fiduciário: (i) publicação de relatórios, avisos, editais e 

notificações, despesas cartorárias, conforme previsto neste instrumento e na 

legislação aplicável, e outras que vierem a ser exigidas por regulamentos aplicáveis; 

(ii) despesas com conferências e contatos telefônicos; (iii) obtenção de certidões, 

fotocópias, digitalizações, envio de documentos; (iv) locomoções entre estados da 

federação, alimentação, transportes e respectivas hospedagens, quando necessárias 

ao desempenho das funções e devidamente comprovadas; (v) se aplicável, todas as 

despesas necessárias para realizar vistoria nas obras ou empreendimentos 

financiados com recursos da integralização (vi) conferência, validação ou utilização 

de sistemas para checagem, monitoramento ou obtenção de opinião técnica ou legal 

de documentação ou informação prestada pela Cessionária para cumprimento das 

suas obrigações; (vii) revalidação de laudos de avaliação, se o caso, nos termos do 

Ofício Circular CVM nº 1/2021 SRE; (viii) gastos com honorários advocatícios de 

terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente 

Fiduciário ou decorrentes de ações contra ele propostas no exercício de sua função, 

decorrentes de culpa exclusiva e comprovada da Emissora e ou Devedora, ou ainda 

que comprovadamente lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto 

representante da comunhão dos investidores (ix) as eventuais despesas, depósitos e 

custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente 

suportadas pelos investidores bem como sua remuneração; (x) custos e despesas 

relacionadas à B3/CETIP.   

Caso seja necessário o ressarcimento de despesas ao Agente Fiduciário este deverá 

ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a realização da respectiva prestação 

de contas à Emissora e/ou à Devedora e envio de cópia dos respectivos comprovantes 

de pagamento.    

O crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos e 

interesses ou realizar créditos dos investidores que não tenha sido saldado na forma 

prevista nas cláusulas acima será acrescido à dívida da Devedora, tendo preferência 

na ordem de pagamento. O Agente Fiduciário poderá se utilizar de recursos 

eventualmente existentes nas contas garantias para saldar as despesas e honorários 

inadimplentes, devendo realizar a respectiva notificação aos investidores e emissores 

com antecedência ao que fizer e realizando a respectiva prestação de contas 

obrigatoriamente.  
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O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de despesas 

decorrentes da Emissão, sendo certo que tais recursos serão sempre devidos e 

antecipados pela Emissora, pela Devedora ou pelos investidores, conforme o caso.   

Em caso de inadimplemento, pela Devedora, ou de reestruturação das condições da 

operação, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional equivalente 

a R$ 600,00 (seiscentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado às atividades 

relacionadas à Emissão, incluindo, mas não se limitando, (i) a execução das 

garantias, (ii) ao comparecimento em reuniões formais ou conferências telefônicas 

com a Emissora, os Titulares ou demais partes da Emissão, inclusive respectivas 

assembleias; (iii) a análise e/ou confecção de eventuais aditamentos aos 

Documentos da Operação,  atas de assembleia e/ou quaisquer documentos 

necessários ao disposto no item seguinte; e (iv) implementação das consequentes 

decisões tomadas em tais eventos, remuneração esta a ser paga no prazo de 10 

(dez) dias após a conferência e aprovação pela Emissora do respectivo “Relatório de 

Horas”.   A primeira parcela de honorários será devida ainda que a operação não seja 

integralizada a título de estruturação e implantação.  

Auditor Independente 

O Auditor Independente foi escolhido com base na qualidade de seus serviços, sua 

reputação ilibada, sua experiência, bem como sua familiaridade com o mercado 

financeiro, especificamente os produtos de securitização. O Auditor Independente 

prestará serviços à Emissora e não será responsável pela verificação de lastro dos 

CRA. 

O Auditor Independente foi contratado para auditar as demonstrações financeiras do 

Patrimônio Separado em conformidade com o disposto na Lei das Sociedades por 

Ações e na Resolução CVM 60. 

Nos termos do artigo 31 da Resolução CVM nº 23 de 25 de fevereiro de 2021 

(“Resolução CVM 23”), os auditores independentes não podem prestar serviços para 

um mesmo cliente, por prazo superior a 5 (cinco) anos consecutivos, exigindo-se um 

intervalo mínimo de 3 (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 5 (cinco) anos. Ainda, em atendimento ao artigo 23 da 

Resolução CVM 23, a Emissora não contrata os auditores independentes para a prestação 

de serviços de consultoria que possam caracterizar a perda de sua objetividade e 

independência.  

A Emissora realizou pagamentos a título de honorários por serviços de auditoria 

prestados pelos Auditores Independentes no valor de R$[=] ([=] reais).  

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 

falirem, requererem recuperação judicial ou iniciarem procedimentos de recuperação 

extrajudicial ou tiverem sua falência, intervenção ou liquidação requerida; e/ou (ii) 

se forem cassadas suas autorizações para execução dos serviços contratados. Os 
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Titulares de 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., desde que tal 

substituição não implique na elevação da remuneração do prestador de serviço.  

A B3 foi escolhida com base na qualidade de seus serviços prestados e na larga 

experiência na realização de suas atividades. 

Será devida à B3, pelo registro e custódia eletrônica dos ativos na B3, o valor de 

R$[=] ([=] reais), a ser pago pela Devedora ou Fiadora, através dos recursos 

mantidos no Fundo de Despesas.  

Escriturador e Instituição Custodiante 

A Instituição Custodiante será responsável pela manutenção, em perfeita ordem, 

custódia e guarda física ou eletrônica, conforme o caso, dos seguintes documentos: 

(i) 1 (uma) via original ou via eletrônica, contendo a chancela digital, conforme 

aplicável, do Termo de Securitização e dos eventuais aditamentos; (ii) [1 (uma) 

cópia autenticada ou eletrônica do CDCA assinado]; (iii) 1 (uma) via ia original ou 

via eletrônica, contendo a chancela digital, conforme aplicável, da Nota Promissória; 

e (iv) o(s) eventual(is) aditamento(s) dos documentos mencionados nos itens “i” e 

“ii” acima, bem como as alterações ocorridas no documento mencionado no item “iii” 

supra (em conjunto, “Documentos Comprobatórios”), até a Data de Vencimento ou 

até a data de liquidação total do Patrimônio Separado. Os documentos (i) a (v) acima 

serão encaminhados à Instituição Custodiante quando da assinatura do Termo de 

Securitização. A Instituição Custodiante assinará a declaração constante do Anexo 

[VIII] ao Termo de Securitização. 

Deste modo, a verificação do lastro dos CRA será realizada pela Instituição 

Custodiante, de forma individualizada e integral, quando as vias físicas ou digitais 

originais dos Documentos Comprobatórios lhe forem apresentadas. Exceto em caso 

de solicitação expressa por Titulares de CRA reunidos em Assembleia Geral, a 

Instituição Custodiante estará dispensado de realizar verificações posteriores do 

lastro durante a vigência dos CRA. 

Os documentos mencionados nos itens (i) a (iv) acima deverão ser mantidos sob 

custódia pela Instituição Custodiante, na forma do parágrafo quarto dos artigos 36 e 

seguintes da Lei 11.076 e dos artigos 24 e seguintes da Medida Provisória 1.103, que 

será fiel depositário, com as funções de: (i) receber os referidos documentos, os 

quais evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do Agronegócio; (ii) fazer a 

custódia e guarda dos referidos documentos até a Data de Vencimento ou a data de 

liquidação total do Patrimônio Separado; e (iii) diligenciar para que sejam mantidos, 

às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem, os referidos documentos. As 

atividades relacionadas à administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

serão realizadas pela Emissora, nos termos da Cláusula 10.1 do Termo de 

Securitização. 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 600, é vedado à Instituição Custodiante, 

bem como a partes a ele relacionadas, ceder ou originar, direta ou indiretamente, 

direitos creditórios para os CRA nos quais atuem. 

A Instituição Custodiante deverá permitir o acesso, nas suas dependências, às vias 

dos documentos mencionados nos itens (i) a (iv) acima pela Emissora, pelo Agente 

Fiduciário e/ou quaisquer terceiros por ela indicados, em até 3 (três) Dias Úteis 

contados da solicitação da Emissora nesse sentido, (i) no caso de inadimplemento 

nos pagamentos relativos aos CRA, com a finalidade de realizar os procedimentos de 

execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio, de modo a garantir o pagamento 

da Remuneração e da amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado aos Titulares 

de CRA, (ii) caso seja necessário usar de toda e qualquer medida prevista em lei e 
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no Termo de Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos 

Titulares de CRA, ou (iii) caso a Emissora seja compelida, em decorrência de decisão 

judicial ou administrativa. Nesse caso, a Instituição Custodiante compromete-se a 

envidar seus melhores esforços para que a Emissora consiga cumprir o prazo. 

Pelo desempenho dos deveres e atribuições que competem à Instituição Custodiante, 

a mesma fará jus às seguintes remunerações de:  

(i) Implantação. Será devido o pagamento único no valor de R$ [=] ([=] reais), 

referente a primeira parcela da remuneração da Custódia do CRA, a ser pago até 

o 5º (quinto) Dia Útil após a primeira data de integralização dos CRA;  

(ii) Custódia. Será devida, pela prestação de serviços de custódia deste 

instrumento, parcelas anuais, no valor de R$ [=] ([=] reais), sendo a primeira 

parcela devida no mesmo dia do vencimento da parcela (i) acima do ano 

subsequente e as demais na mesma data dos anos subsequentes; e 

(iii) [Escrituração. Adicionalmente, será devida, pela prestação de serviços de 

escrituração, uma parcela a título de implantação, no valor de R$ [=] ([=] 

reais), sendo devida no mesmo dia do vencimento da parcela (i) acima; e 

remuneração mensal no valor de R$ [=] ([=] reais), sendo a primeira parcela 

devida no mesmo dia do vencimento da parcela (i) acima do mês 

subsequente e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.] 

As parcelas citadas acima, serão acrescidas de ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e 

quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração da Instituição 

Custodiante nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 

As parcelas citadas no item acima poderão ser faturadas por qualquer empresa do 

grupo econômico, incluindo, mas não se limitando, a [=], inscrita no CNPJ/ME nº [=]. 

Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, sobre os débitos em 

atraso incidirão multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem 

como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em 

atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA acumulado, incidente desde a data 

da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die. 

A remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao exercício da função 

de agente registrador e instituição custodiante durante a implantação e vigência do 

serviço, as quais serão cobertas pela Emissora, mediante pagamento das respectivas 

cobranças acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em 

nome da Emissora ou mediante reembolso, após prévia aprovação, sempre que 

possível, quais sejam: custos com o Sistema de Negociação, publicações em geral, 

custos incorridos em contatos telefônicos relacionados à emissão, notificações, 

extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de 

documentos, viagens, alimentação e estadias, despesas com especialistas, tais como 

auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal aos titulares dos CRA. 

A Instituição Custodiante poderá ser substituída, mediante deliberação em 

Assembleia Geral de Titulares de CRA, caso, entre outras hipóteses: (i) seja 

descumprida qualquer obrigação prevista no contrato de prestação de serviços de 

Instituição Custodiante, (ii) se a Emissora ou a Instituição Custodiante requerer 

recuperação judicial ou extrajudicial, entrar em estado de insolvência, tiver sua 

falência ou liquidação requerida; e (iii) haja a edição de norma legal ou regulamentar 

que inviabilize, direta ou indiretamente, a realização da prestação de serviços objeto 

de Instituição Custodiante. Nesses casos, o novo custodiante deve ser contratado 

pela Emissora. 
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A atuação da Instituição Custodiante do Lastro limitar-se-á, tão somente, a verificar 

o preenchimento dos requisitos formais relacionados aos documentos recebidos, nos 

termos da legislação vigente. A Instituição Custodiante do Lastro não será 

responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade ou 

completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer 

documento que lhe seja enviado, inclusive com o fim de informar, complementar, 

esclarecer, retificar ou ratificar as informações dos documentos recebidos. 

O Escriturador atuará como agente escriturador dos CRA, os quais serão emitidos 

sob a forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos como comprovante de 

titularidade do CRA: (i) o extrato de posição de custódia expedido pela B3, em nome 

de cada Titular dos CRA, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na 

B3; ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador em nome de cada Titular dos CRA, 

com base nas informações prestadas pela B3. 

Pela prestação dos seus serviços, receberá a remuneração de a parcela única no valor 

de R$ [=] ([=]reais), líquida de todos e quaisquer tributos, a ser recebido até o 5º 

(quinto) Dia útil após a realização da distribuição, e parcelas mensais de R$[=] ([=] 

reais) por série, líquida de todos e quaisquer tributos, nos mesmos dias dos meses 

subsequentes, a qual corresponde a aproximadamente [=]% do Valor Total da 

Emissão, a ser paga com recursos do Patrimônio Separado, observada a ordem de 

prioridade de pagamento prevista no Termo de Securitização. 

O Escriturador poderá ser substituído, mediante deliberação em Assembleia Geral de 

Titulares de CRA, entre outras hipóteses: (i) em caso de inadimplemento de suas 

obrigações junto à Emissora não sanada no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após o 

recebimento da notificação enviada para o Escriturador para sanar a falta; (ii) na 

superveniência de qualquer normativo ou instrução das autoridades competentes, 

notadamente do BACEN, que impeça a contratação objeto do contrato de 

escrituração; (iii) caso a Emissora ou o Escriturador encontrem-se em processo de 

falência, ou tenham a sua intervenção judicial ou liquidação decretada; (iv) em caso 

de seu descredenciamento para o exercício da atividade de escriturador de valores 

mobiliários; (v) se o Escriturador ou a Emissora suspender suas atividades por 

qualquer período de tempo igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou por período inferior, 

desde que impacte negativamente os Titulares de CRA; (vi) se for constatada a 

ocorrência de práticas irregulares pelo Escriturador ou pela Emissora; e (vii) se não 

houver o pagamento da remuneração devida ao Escriturador, desde que tal 

inadimplemento não seja sanado em até 5 (cinco) Dias Úteis de sua ocorrência. 

Nesses casos, o novo Escriturador deve ser contratado pela Emissora. 

Banco Liquidante 

O Banco Liquidante foi contratado em razão da sua reconhecida experiência na prestação 

de serviços de banco liquidante, para operacionalizar o pagamento e a liquidação de 

quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA, que serão executados por 

meio da B3. A remuneração do Banco Liquidante será arcada pela Emissora com recursos 

próprios. 

O Banco Liquidante poderá ser substituído, mediante deliberação em Assembleia 

Geral de Titulares de CRA, caso, entre outras hipóteses: (i) seja descumprida 

qualquer obrigação prevista no contrato de prestação de serviços de Banco 

Liquidante, (ii) se a Emissora ou o Banco Liquidante requerer recuperação judicial 

ou extrajudicial, entrar em estado de insolvência, tiver sua falência ou liquidação 

requerida; e (iii) haja a edição de norma legal ou regulamentar que inviabilize, direta 

ou indiretamente, a realização da prestação de serviços objeto de Banco Liquidante, 

bem como na hipótese de alteração na legislação que modifique as responsabilidades 

ou a forma de liquidação. Nesses casos, o novo Banco Liquidante deve ser contratado 

pela Emissora. 
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Instrumentos Derivativos  

A Emissora não utilizará instrumentos financeiros de derivativos na administração do 

Patrimônio Separado. 

Informações Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente 

Oferta poderão ser obtidos junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à CVM e à B3. 
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA 

Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, quais 

sejam: (i) Termo de Securitização; (ii) CDCA; (iii) Contrato de Distribuição;  

(iv) Contrato de Escrituração e Custódia; (v) Contrato de Cessão Fiduciária; (vi) 

Contrato de Prestação de Serviços de Banco Liquidante;  

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. 

Termo de Securitização 

O Termo de Securitização foi celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos 

CRA, 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, delineia detalhadamente as 

características dos CRA, estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, 

formas de pagamento, garantias e demais elementos. Adicionalmente, por meio do 

Termo de Securitização, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários foi 

contratada para atuar como Agente Fiduciário dos CRA, representando a totalidade 

dos Titulares de CRA.  

Referido instrumento deverá, ainda, prever os deveres e obrigações da Emissora e 

do Agente Fiduciário dos CRA perante os Titulares de CRA, nos termos da Medida 

Provisória nº 1.103, Lei 11.076, Resolução CVM 17 e Resolução CVM 60. 

Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA 

O CDCA será emitido pela Devedora em favor da Emissora. O CDCA é título de crédito 

representativo de Direitos Creditórios do Agronegócio, livre de quaisquer Ônus, de forma 

irrevogável e irretratável, o qual corresponde ao lastro dos 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 10 do Termo de Securitização. 

Em atendimento ao artigo 28 da Lei 11.076, o Valor Nominal do CDCA é de R$ 

300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), representado pelos Contratos de Prestação 

de Serviços, sendo que a Oferta dos CRA será de, inicialmente, R$ [=] ([=] reais), 

podendo ser aumentado em até 20% (vinte por cento) em razão do exercício total ou 

parcial da Opção de Lote Adicional 

Nos termos do CDCA, a Instituição Custodiante será responsável pela guarda das vias 

físicas dos Documentos Comprobatórios, bem como pelo registro do CDCA e de cada um 

dos Contratos de Prestação de Serviços, na qualidade de lastro do CDCA, perante a B3.  

Contrato de Distribuição  

[=] 

O Contrato de Distribuição a ser celebrado entre a Emissora, a Devedora e o 

Coordenador Líder, disciplinará a forma de colocação dos CRA, bem como a relação 

existente entre o Coordenador Líder, a Devedora e a Emissora. 

Nos termos do Contrato de Distribuição, os CRA serão distribuídos pelo Coordenador 

Líder publicamente sob o regime de garantia firme de colocação para o montante de 

R$300.000.000,000 (trezentos milhões de reais), desde que cumpridas todas as 

Condições Precedentes, observado que os CRA eventualmente emitidos em razão do 
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exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, se houver, serão distribuídos 

sob o regime de melhores esforços de colocação. 

Para maiores informações a respeito dos procedimentos a serem adotados pelo 

Coordenador Líder para a Distribuição dos CRA, favor consultar o item “Distribuição 

dos CRA” da Seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta” na página [=] deste 

Prospecto Preliminar. 

A cópia do Contrato de Distribuição ficará à disposição para consulta dos Investidores 

no endereço físico do Coordenador Líder indicado no presente Prospecto Preliminar, 

conforme seção “Identificação da Emissora, do Coordenador Líder, do Agente 

Fiduciário dos CRA, Escriturador e Custodiante, dos Assessores Jurídicos, do Auditor 

Independente, do Banco Liquidante e da Devedora”. 

Sob pena de resilição, e sem prejuízo do reembolso das Despesas (conforme definido 

no Contrato de Distribuição) comprovadamente incorridas e, conforme aplicável, do 

pagamento da Remuneração de Descontinuidade (conforme definido no Contrato de 

Distribuição), observado o disposto nas Cláusulas [3.4 e 11] do Contrato de 

Distribuição, o cumprimento, por parte do Coordenador Líder, dos deveres e 

obrigações assumidos no Contrato de Distribuição, incluindo, mas não se limitando, 

ao exercício da Garantia Firme, está condicionado, mas não limitado, ao atendimento 

das seguintes condições precedentes ("Condições Precedentes") (consideradas 

condições suspensivas, nos termos do artigo 125 do Código Civil), a exclusivo critério 

do Coordenador Líder, a serem verificadas anteriormente à concessão do registro da 

Oferta pela CVM (ou até a primeira Data de Integralização dos CRA, conforme 

aplicável), sem prejuízo de outras que vierem a ser convencionadas entre as partes 

do Contrato de Distribuição nos documentos a serem celebrados posteriormente para 

regular a Oferta (inclusive em decorrência da Due Diligence a ser realizada):  

[=] 

O Coordenador Líder poderá, a seu exclusivo critério, conceder dispensa ou prazo 

adicional para cumprimento das Condições Precedentes. 

Na hipótese de não atendimento de uma ou mais Condições Precedentes, o 

Coordenador Líder poderá decidir pela não continuidade da Oferta. Caso o 

Coordenador Líder decida pela não continuidade da Oferta, a Oferta não será 

efetivada e não produzirá efeitos com relação a qualquer das partes, exceto pela 

obrigação da Devedora de reembolsar o Coordenador Líder por todas as despesas 

incorridas com relação à Oferta, conforme indicadas na Cláusula 14 do Contrato de 

Distribuição, e realizar o pagamento da Remuneração de Descontinuidade única e 

exclusivamente se as Condições Precedentes não forem atendidas por ato imputável 

à Devedora, nos termos da Cláusula 11 do Contrato de Distribuição. 

A renúncia pelo Coordenador Líder, ou a concessão de prazo adicional que o 

Coordenador Líder entender adequada, a seu exclusivo critério, para verificação de 

qualquer das Condições Precedentes descritas acima não poderá (i) ser interpretada 

como uma renúncia do Coordenador Líder quanto ao cumprimento, pela Devedora, 

de suas obrigações previstas no Contrato de Distribuição, ou (ii) impedir, restringir 

e/ou limitar o exercício, pelo Coordenador Líder, de qualquer direito, obrigação, 

recurso, poder ou privilégio pactuado no Contrato de Distribuição. 

O atendimento cumulativo das Condições Precedentes é condição necessária para a 

liquidação dos CRA e o exercício da Garantia Firme, sendo certo que deverão ser 

verificadas anteriormente ao registro da Oferta pela CVM, observado que a não 

implementação de qualquer dessas condições, sem renúncia por parte do 

Coordenador Líder, nos termos da Cláusula 3.5 do Contrato de Distribuição, ensejará 

a exclusão da Garantia Firme e tal fato será tratado como modificação da Oferta, 
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caso a mesma já tenha sido divulgada publicamente por meio da divulgação do Aviso 

ao Mercado, nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400.  

Em relação ao disposto no item (xvi), acima, fica certo e ajustado que, se assim 

solicitado pela Securitizadora o envio de cópia das legal opinions a serem emitidas 

pelos assessores jurídicos, estas poderão ser enviadas para a Securitizadora, sendo 

certo, no entanto, que referidos documentos serão recebidos pela Securitizadora sem 

qualquer benefício ou “reliance”. 

Para maiores informações a respeito dos procedimentos a serem adotados pelo 

Coordenador Líder para a Distribuição dos CRA, favor consultar o Item “Distribuição 

dos CRA” da seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta” na página [=] deste 

Prospecto Preliminar. 

Comissões 

O Coordenador Líder receberá da Devedora pela colocação dos CRA, (i) a Comissão 

de Estruturação, Coordenação e Garantia Firme; (ii) a Comissão de Sucesso; e (iii) 

a Comissão de Remuneração dos Canais de Distribuição, conforme descritas na Seção 

“Demonstrativo dos Custos da Oferta” na página [=] deste Prospecto Preliminar. 

Contrato de Escrituração e Custódia 

Por meio do Contrato de Serviços Escriturador e Custodiante, a [=], inscrita no CNPJ 

sob o nº [=] foi contratada pela Emissora, com recursos recebidos da Devedora ou 

por ela reembolsados, ou, ainda com recursos do Patrimônio Separado (em caso de 

inadimplemento pela Devedora), para atuar (a) como escriturador, com as funções 

de (i) manter sob sua custódia os Documentos Comprobatórios e eventuais e 

respectivos aditamentos; (ii) adotar todas as demais providências relacionadas, 

inclusive a baixa de tais registros e/ou retirada dos CRA quando assim autorizado 

pela Emissora, realizando, conforme aplicável, o endosso dos CRA aos respectivos 

titulares, com base na posição de custódia eletrônica constante da B3, conforme o 

caso, e (iii) realizar a escrituração dos CRA, e, (b) para atuar como fiel depositário, 

com as funções de (i) receber os Documentos Comprobatórios; (ii) fazer a custódia 

e guarda dos Documentos Comprobatórios; (iii) diligenciar para que sejam 

mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem, os Documentos 

Comprobatórios; (iv) cumprir com as demais funções previstas no Termo de 

Securitização, (v) atuar como escriturador dos CRA. 

Contrato de Cessão Fiduciária 

[=] 

Procedimentos de Verificação do Lastro 

A Instituição Custodiante será responsável pela guarda de vias físicas originais dos 

Documentos Comprobatórios que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio, em observância ao artigo 29 da Resolução da CVM nº 31, de 19 de 

maio de 2021. Deste modo, a verificação do lastro dos CRA será realizada pela 

Instituição Custodiante, de forma individualizada e integral, no momento em que as 

vias físicas originais dos Documentos Comprobatórios lhe forem apresentadas. 

Exceto em caso de solicitação expressa por Titulares de CRA reunidos em Assembleia 

Geral, a Instituição Custodiante estará dispensada de realizar verificações posteriores 

do lastro durante a vigência dos CRA. 

Contratos de Prestação de Serviços de Banco Liquidante 

O Contrato de Prestação de Serviços de Banco Liquidante foi celebrado entre a 

Emissora e o Banco Liquidante, para regular a prestação de serviços de liquidação 
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financeira de certificados de recebíveis do agronegócio de emissão da Emissora, por 

parte do Banco Liquidante. 

[Os custos referentes à contratação do Banco Liquidante serão arcados diretamente 

pela Emissora, por meio de seu patrimônio próprio, diferente do Patrimônio 

Separado, e estarão contemplados na Taxa de Administração]. 

Demonstrativo dos Custos da Oferta 

As comissões devidas ao Coordenador Líder e as despesas com auditores, assessor 

jurídico, demais prestadores de serviços e outras despesas serão pagas pela 

Devedora, conforme descrito na Seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta − 

Despesas do Patrimônio Separado e Eventuais Despesas dos Titulares de CRA” deste 

Prospecto. Segue abaixo descrição dos custos relativos à Oferta. Caso haja a eventual 

emissão dos CRA decorrentes da Opção de Lote Adicional, a tabela abaixo poderá ser 

alterada.  

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

% em Relação ao 
Valor Total da 

Emissão(1) 

Valor Total da Emissão [=] [=] 100% 

Total de Comissões do 
Coordenador Líder e/ou dos 
Participantes Especiais (2) 

[=] [=] [=]% 

Comissão de Coordenação e 
Estruturação 

[=] [=] [=]% 

Comissão de Remuneração dos 
Canais de Distribuição 

[=] [=] [=]% 

Impostos (Gross up) [=] [=] [=]% 

Registros CRA [=] [=] [=]% 

CVM [=] [=] [=]% 

B3 - Registro, Distribuição e Análise 
do CRA 

[=] [=] [=]% 

B3 - Custódia [=] [=] [=]% 

B3 - Transação [=] [=] [=]% 

ANBIMA [=] [=] [=]% 

Prestadores de Serviço dos CRA [=] [=] [=]% 

Securitizadora (Flat) [=] [=] [=]% 

Securitizadora (Manutenção - Anual) [=] [=] [=]% 

Agente Fiduciário (Flat) [=] [=] [=]% 

Agente Fiduciário (Manutenção - 

Anual) 

[=] [=] [=]% 

Agente Fiduciário (Destinação de 
Recursos - Semestral) 

[=] [=] [=]% 

Custodiante (Manutenção - Anual) [=] [=] [=]% 

Escriturador e Liquidante 
(Implantação) - Recorrente Anual 

[=] [=] [=]% 

Escriturador e Liquidante 
(Implantação) 

[=] [=] [=]% 

Convocação Assembleia DF do PL 
(anual) 

[=] [=] [=]% 

Advogados Externos [=] [=] [=]% 

Auditores Independentes [=] [=] [=]% 
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Comissões e Despesas(1) Custo Total (R$)(1) 
Custo Unitário 
por CRA (R$)(1) 

% em Relação ao 
Valor Total da 

Emissão(1) 

Auditores Independentes do 
Patrimônio Separado (Anual) 

[=] [=] [=]% 

Avisos e Anúncios da Distribuição [=] [=] [=]% 

Auditoria do Patrimônio Separado [=] [=] [=]% 

Custo Total [=] [=] [=]% 

 

Valor Líquido para a Emissora R$[=] 

 

Nº de CRA 
Valor Nominal 
Unitário (R$) 

Custo 
Unitário por 
CRA (R$)(1) 

Valor Líquido por 
CRA (em R$) 

% em Relação ao Valor 
Nominal Unitário por 

CRA 

[=] [=]  R$[=]  R$[=] [=]% 

(1) Valores arredondados e estimados, calculados com base em dados da data deste Prospecto 

Preliminar. Os valores finais das despesas podem vir a ser ligeiramente diferentes dos mencionados 
na tabela acima.  

(2) Os valores relativos às Comissões do Coordenador Líder e/ou dos Participantes Especiais, quando 
da data dos respectivos pagamentos, serão acrescidos de eventuais taxas e impostos aplicáveis de 
acordo com a legislação em vigor (gross up). 

Destinação dos Recursos  

Observado o previsto no CDCA, Os recursos obtidos pela Devedora com a Emissão 

serão utilizados integral e exclusivamente para a comercialização de insumos, no 

curso ordinário de negócios da Devedora. 

Os direitos creditórios oriundos do CDCA enquadram-se na definição de direitos 

creditórios do agronegócio a que se referem o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, 

e do artigo 2º da Resolução CVM 60, em razão de: (i) a Devedora inserir-se na 

comercialização de produtos agropecuários relativos a fabricação de adubos e 

fertilizantes organo-minerais, defensivos agrícolas, desinfetantes domissanitários e 

comercialização atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 

de solo; e (ii) nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso I, do Anexo II da 

Resolução CVM 60, os direitos creditórios que conferem lastro ao CDCA já estarem 

devidamente constituídos, válidos e eficazes, e terem como clientes (devedores) 

pessoas físicas e/ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais, 

independentemente da destinação dos recursos a ser dada pelo cliente (devedor) ou 

pela Devedora, enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da 

Lei 11.076. 

Para fins da Lei 11.076 e da Resolução CVM 60, os Direitos Creditórios do Agronegócio 

vinculados ao CDCA são originários de negócios realizados entre a Devedora e 

produtores rurais, relacionados com a comercialização de produtos agropecuários 

acima descritos, prestados pela Devedora no âmbito da Nota Promissória. A Devedora 

compromete-se a não utilizar, como lastro ou garantia em quaisquer operações 

futuras, inclusive, de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio que 

resultem na captação de recursos pela Devedora, a Nota Promissória que constitui 

lastro do CDCA, enquanto o CDCA e o respectivo penhor estiverem vigentes e 

vinculados à Oferta. 

Na hipótese de o Agente Fiduciário e/ou a Emissora vir(em) a ser legal e validamente 

exigido(s) por autoridade competente a comprovar(em) a destinação dos recursos 

obtidos pela Devedora com o CDCA, a Devedora deverá enviar, se houver, ao Agente 
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Fiduciário e à Emissora, os documentos e informações necessários, incluindo 

eventuais documentos de natureza contábil, para a comprovação da utilização dos 

recursos desembolsados e já utilizados, em até (i) 5 (cinco) Dias Úteis antes da data 

final do prazo demandado pela autoridade competente; ou (ii) caso o prazo 

demandado pela autoridade competente seja inferior a 5 (cinco) Dias Úteis, em prazo 

compatível à apresentação tempestiva da referida documentação pelo Agente 

Fiduciário e/ou pela Emissora à autoridade competente. Caso não seja possível 

atender aos prazos previstos nos itens “i” e “ii” acima por motivos não imputáveis à 

Devedora, os referidos prazos serão prorrogados por 10 (dez) Dias Úteis, sendo certo 

que a Devedora se compromete a envidar os melhores esforços para a tempestiva 

obtenção dos documentos ou informações necessários à comprovação da destinação 

de recursos. 

Os créditos do agronegócio representados pelo CDCA serão vinculados aos CRA, a 

serem emitidos e distribuídos por meio da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400 

e da Resolução CVM 60. 

Em vista da vinculação mencionada acima, a Devedora tem ciência e concorda que, 

em razão do regime fiduciário a ser instituído pela Emissora, na forma do artigo 24 

da Medida Provisória 1.103, todos e quaisquer recursos devidos à Emissora, em 

decorrência de sua titularidade do CDCA, estarão expressamente vinculados aos 

pagamentos a serem realizados aos Titulares de CRA e não estarão sujeitos a 

qualquer tipo de compensação com obrigações da Emissora. 

Por força da vinculação dos créditos do agronegócio representados pelo CDCA aos 

CRA, fica desde já estabelecido que a Emissora, exceto se previsto de forma contrária 

no CDCA e/ou no Termo de Securitização, deverá manifestar-se conforme orientação 

deliberada pelos Titulares de CRA, após a realização de uma Assembleia Geral de 

Titulares de CRA. 
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DECLARAÇÕES 

Declaração da Emissora para fins do artigo 56 da Instrução CVM 400  

A Emissora, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, da Medida Provisória nº 

1.103 e da Lei 11.076, exclusivamente para fins do processo de registro da Oferta 

perante a CVM, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das 

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante 

a Oferta, o que inclui a caracterização das atividades inseridas no âmbito dos 

contratos destinação com produtores como atividades de produção, 

comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários ou de máquinas ou de implementos utilizados na atividade 

agropecuária, tendo verificado a legalidade e a ausência de vícios na Oferta e 

na emissão dos CRA; 

(ii) os Prospectos conterão, todas as informações relevantes necessárias ao 

conhecimento, pelos investidores, a respeito dos CRA, da Emissora, e da 

Devedora, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes 

às suas atividades 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 ao mercado durante todo o 

prazo de distribuição no âmbito da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou 

periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da 

Emissora e/ou que integrem o Prospecto Preliminar ou venham a integrar o 

Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas divulgações, são e serão 

verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, conforme o caso, permitindo 

aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;] 

(iv) este Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo 

com as normas pertinentes incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 

400 e a Resolução CVM 60; 

(V) nos termos previstos pela Lei 11.076 e pela Medida Provisória nº 1.103, foi 

instituído regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio, bem 

como sobre quaisquer valores depositados na Conta Centralizadora; e 

(Vi) verificou, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Agente Fiduciário dos 

CRA, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com 

diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das 

informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização e nos 

Prospectos. 

Declaração do Agente Fiduciário dos CRA para fins dos artigos 5º e 11º, 

incisos V e IX da Resolução CVM 17 

O Agente Fiduciário dos CRA, nos termos dos artigos 5º e 11, incisos V e IX, da 

Resolução CVM 17, exclusivamente para os fins do processo de registro da Oferta na 

CVM, declara 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) atestou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com 

diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das 

informações prestadas no prospecto da oferta dos CRA e no Termo de 

Securitização; e  
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(ii) não se encontra em nenhuma das situações de conflitos descritas no artigo 5º 

da Resolução 17, e (a) não exerce cargo ou função, ou presta auditoria ou 

assessoria de qualquer natureza à Emissora, suas coligadas, controladas ou 

controladoras, ou sociedade integrante do mesmo grupo da Emissora; (b) não 

é associada a outra pessoa natural ou instituição financeira que exerça as 

funções de Agente Fiduciário dos CRA nas condições previstas no item “a”, 

acima; (c) não está, de qualquer modo, em situação de conflito de interesses 

no exercício da função de Agente Fiduciário dos CRA; (d) não é instituição 

financeira coligada à Emissora ou a qualquer sociedade pela Emissora 

controlada; (e) não é credora, por qualquer título, da Emissora ou de qualquer 

sociedade por ela controlada; (f) não é instituição financeira (1) cujos 

administradores tenham interesse na Emissora, (2) cujo capital votante 

pertença, na proporção de 10% (dez por cento) ou mais, à Emissora ou a 

quaisquer dos administradores ou sócios da Emissora, (3) direta ou 

indiretamente controle ou que seja direta ou indiretamente controlada pela 

companhia Emissora. 

Declaração do Coordenador Líder da Oferta para fins do artigo 56 da 

Instrução CVM 400 

O Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, exclusivamente 

para fins do processo de registro da Oferta perante a CVM, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, 

respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as 

informações fornecidas pela Emissora são verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes permitindo aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada 

a respeito da Oferta, o que inclui a caracterização das atividades inseridas no 

âmbito dos contratos destinação com produtores como atividades de produção, 

comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade 

agropecuária; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o 

prazo de distribuição no âmbito da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou 

periódicas constantes da atualização do registro da Emissora que integram os 

Prospectossão ou serão suficientes, respectivamente, permitindo aos 

Investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(ii) este Prospecto Preliminar 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 da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada.  
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO 

Tipo de Instrumento 

Os CRA são lastreados em todos e quaisquer direitos creditórios, principais e 

acessórios, devidos pela Devedora em razão do CDCA, objeto do CDCA. 

O CDCA foi emitido pela Devedora em favor da Emissora, e contam com a Garantia.  

O CDCA possui as seguintes características, nos termos do CDCA: 

Valor Total da Emissão do CDCA 

O valor total da emissão do CDCA será de até R$300.000.000,00 (trezentos milhões 

de reais), na data de emissão. 

Quantidade de CDCA 

Será emitida 1 (uma) CDCA com valor nominal unitário de R$ R$300.000.000,00 

(trezentos milhões de reais), na data de emissão. 

Data de Emissão do CDCA 

A Data de Emissão do CDCA é [=] de [=] de 2022. 

Valor Nominal Unitário do CDCA 

O valor nominal unitário do CDCA é de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de 

reais) na Data de Emissão do CDCA. 

Colocação 

O CDCA será objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições 

integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço 

de venda perante investidores. 

Prazo de Vigência e Data de Vencimento do CDCA 

A data de vencimento do CDCA será em [=] de [=] de [=], observadas as hipóteses 

de Vencimento Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo e Resgate Antecipado 

Obrigatório, nos termos deste CDCA. 

Destinação dos Recursos  

Observado o previsto no CDCA, os recursos obtidos pela Devedora com a Emissão 

serão utilizados integral e exclusivamente para a comercialização de insumos, no 

curso ordinário de negócios da Devedora nos termos da seção “Destinação dos 

Recursos” deste Prospecto Preliminar. 

Os direitos creditórios oriundos do CDCA enquadram-se na definição de direitos 

creditórios do agronegócio a que se referem o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, 

e do artigo 2º do Anexo II da Resolução CVM 60, em razão de: (i) a Devedora inserir-

se na comercialização de produtos agropecuários relativos a fabricação de adubos e 

fertilizantes organo-minerais, defensivos agrícolas, desinfetantes domissanitários e 

comercialização atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 

de solo; e (ii) nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso I, do Anexo II da 

Resolução CVM 60, os direitos creditórios que conferem lastro ao CDCA já estarem 

devidamente constituídos, válidos e eficazes, e terem como clientes (devedores) 

pessoas físicas e/ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais, 
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independentemente da destinação dos recursos a ser dada pelo cliente (devedor) ou 

pela Devedora, enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da 

Lei 11.076. 

Para fins da Lei 11.076 e da Resolução CVM 60, os Direitos Creditórios do Agronegócio 

vinculados ao CDCA são originários de negócios realizados entre a Devedora e 

produtores rurais, relacionados com a comercialização de produtos agropecuários 

acima descritos, prestados pela Devedora no âmbito da Nota Promissória. A Devedora 

compromete-se a não utilizar, como lastro ou garantia em quaisquer operações 

futuras, inclusive, de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio que 

resultem na captação de recursos pela Devedora, a Nota Promissória que constitui 

lastro do CDCA, enquanto o CDCA e o respectivo penhor estiverem vigentes e 

vinculados à Oferta. 

Amortização do CDCA 

O Valor Nominal Atualizado será amortizado conforme cronograma e nas proporções 

indicadas na tabela do Anexo II ao CDCA, sendo a primeira parcela devida no dia [=] 

de [=] de [=] e a última, na Data de Vencimento do CDCA, calculada conforme 

fórmula abaixo: 

 

𝐴𝑀𝑖 = 𝑉𝑁𝑎 𝑥 𝑇𝑎𝑖 

 

Onde: 

AMi = Valor da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNa = Conforme abaixo definido; 

TAi = Taxa de Amortização i-ésima, expressa em percentual, com 4 (quatro) 

casas decimais, de acordo com o Anexo II. 

 

Atualização Monetária do CDCA  

O Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal do CDCA, conforme o caso, será 

atualizado mensalmente, de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 

Dias Úteis decorridos desde a primeira Data de Integralização dos CRA, pela variação 

acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), conforme fórmula abaixo 

prevista, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal ou seu saldo, 

conforme o caso, automaticamente: 

  

VNa = VNe × C 

Onde:  

VNa = Valor Nominal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal do CDCA, conforme 

aplicável, após atualização ou após cada amortização, se houver, o que 

ocorrer por último, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

C = Fator da variação acumulada do IPCA calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 
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𝐶 =  (
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1
)

𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑢𝑡

 

 

Onde: 

K = número de ordem de NIk; 

NIk = valor do número-índice do IPCA divulgado no mês da Data de 

Aniversário, referente ao mês imediatamente anterior, caso a 

atualização seja em data anterior ou na própria Data de Aniversário. 

Após a Data de Aniversário, o “NIk” corresponderá ao valor do número 

índice do IPCA referente ao mês de atualização;  

NIk-1 = Valor do número-índice do IPCA utilizado no mês anterior ao 

mês "k"; 

dup = Número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização 

dos CRA (inclusive) ou a última Data de Aniversário (inclusive), o que 

ocorrer por último, e a data de cálculo (exclusive), sendo dup um 

número inteiro. Exclusivamente para o primeiro período, “dup” deverá 

ser acrescido de 2 (dois) Dias Úteis; e 

dut = Número de Dias Úteis entre a última Data de Aniversário 

(inclusive) e a próxima Data de Aniversário (exclusive), sendo dut um 

número inteiro. Para o cálculo da atualização monetária na primeira 

Data de Aniversário, dut será considerado como [=] ([=]) Dias Úteis.  

Observações:  

2. Os fatores resultantes da expressão  

 (
NIk

NIk−1
)

dup

dut
 são considerados com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento. 

2. O número-índice do IPCA deverá ser utilizado 

considerando-se idêntico número de casas decimais daquele 

divulgado pelo IBGE. 

3. A aplicação do IPCA incidirá no menor período 

permitido pela legislação em vigor. 

4. Considera-se como “Data de Aniversário” conforme 

Anexo [=].  

 

No caso de extinção, ou, ainda impossibilidade da aplicação do IPCA 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 Securitizadora ou o Agente Fiduciário dos 

CRA, 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 de CRA, de comum acordo com a Devedora e a Securitizadora, sobre o novo 

parâmetro de atualização monetária dos CRA, e consequentemente deste CDCA. Tal 

assembleia geral de Titulares de CRA deverá ser convocada nos termos do Termo de 

Securitização, sendo certo que, a assembleia geral de Titulares de CRA deverá ser 

realizada dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação do respectivo 
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edital de convocação, ou, caso não se verifique quórum mínimo para sua realização 

em primeira convocação, no prazo de 8 (oito) dias contados da nova publicação do 

edital de convocação. 

Até a deliberação da Taxa Substitutiva ou indisponibilidade temporária ou ausência 

de apuração do IPCA será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações 

previstas neste CDCA, a última variação do IPCA divulgado oficialmente até a data 

da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo parâmetro, não sendo devidas 

quaisquer compensações financeiras entre a Devedora, a Emissora e os Titulares de 

CRA quando da divulgação posterior da taxa/índice de atualização que seria aplicável. 

Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da assembleia geral de 

Titulares de CRA, a referida assembleia geral de Titulares de CRA não será mais 

realizada e o IPCA divulgado passará novamente a ser utilizado. 

Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Devedora, a Securitizadora 

e os Titulares de CRA, ou caso não seja realizada a assembleia geral de Titulares de 

CRA por falta de quórum para instalação em primeira ou segunda convocação, ou 

ainda, caso instalada a assembleia geral de Titulares de CRA, não haja quórum para 

deliberação em primeira ou segunda convocação, na forma estabelecida no Termo 

de Securitização, a Securitizadora informará a Devedora sobre a obrigação de resgate 

antecipado deste CDCA, na Data de Vencimento ou no prazo de 30 (trinta) dias, o 

que ocorrer primeiro, (i) da data de encerramento da respectiva assembleia geral de 

Titulares de CRA, (ii) da data em que tal assembleia geral 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, acrescido da 

Remuneração do CDCA devida até a data do efetivo resgate, calculada pro rata 

temporis desde a primeira Data de Integralização dos CRA, ou desde a Data de 

Aniversário imediatamente anterior, conforme o caso, sem incidência de qualquer 

prêmio. O IPCA a ser utilizado para cálculo nesta situação será equivalente à última 

variação do IPCA disponível. 

 

Na ocorrência de Resgate Antecipado Facultativo, a atualização monetária prevista 

neste CDCA será realizada pro rata temporis, de acordo com a fórmula prevista neste 

CDCA. Nesse caso, o Período de Capitalização será encerrado na data da realização 

do Resgate Antecipado Facultativo 

 

Remuneração do CDCA 

[=] 

Pagamento da Remuneração dos CDCA 

O pagamento da Remuneração e do Valor Nominal Atualizado do CDCA e dos 

Encargos Moratórios será realizado diretamente pela [Devedora junto à Emissora], 

com recursos próprios e na forma descrita no CDCA, observado o disposto na 

Cláusula 8.1 do CDCA. Caso: (i) a Devedora autorize expressamente a Devedora, 

mediante resposta à comunicação da Securitizadora em até 1 (um) Dia Útil antes de 

cada Data de Pagamento de Remuneração do CDCA ou Data de Pagamento do 

Principal; (ii) a Securitizadora não realize a comunicação nos termos do item (i), mas 

a Devedora envie notificação em até 1 (um) Dia Útil antes de cada Data de 

Pagamento de Remuneração do CDCA ou Data de Pagamento do Principal, conforme 

o caso; ou (iii) a Devedora não realize os pagamentos da Remuneração ou do Valor 

Nominal Atualizado do CDCA, ou seu saldo, conforme aplicável, e dos Encargos 

Moratórios, com recursos próprios, nas respectivas Datas de Pagamento da 

Remuneração do CDCA ou Datas de Pagamento do Principal, fica desde já autorizado 

que referidos pagamentos sejam efetuados com os recursos oriundos do Patrimônio 
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Separado, sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.1.1, item (i) do CDCA, caso o 

inadimplemento não seja sanado no respectivo prazo de cura. 

Repactuação Programada 

O CDCA não será objeto de repactuação programada. 

Resgate Antecipado Obrigatório do CDCA 

[=] 

Resgate Antecipado Facultativo do CDCA 

[=] 

Amortização Extraordinária do CDCA 

[=] 

Vencimento Antecipado do CDCA  

As obrigações decorrentes do CDCA poderão ser declaradas antecipadamente 

vencidas na ocorrência de determinadas hipóteses definidas no CDCA.  

Vencimento Antecipado Automático 

[=] 

Vencimento Antecipado Não Automático 

[=] 

Encargos Moratórios 

Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias 

relativas ao CDCA, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de multa 

convencional, irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento) e juros de 

mora pro rata temporis de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes sobre 

qualquer quantia em atraso devida à Devedora, incluindo, sem limitação, na hipótese 

de atraso no pagamento da Remuneração e do Valor Nominal Atualizado, nos termos 

do CDCA, pelo qual incidirão sobre os débitos em atraso. 

Procedimento de Cobrança  

[=] 

Garantia 

Não obstante o direito de penhor sobre os direitos creditórios vinculados ao CDCA, 

nos termos do artigo 32 da Lei nº 11.076, em garantia ao fiel e integral pagamento 

das Obrigações Garantidas, a Devedora obriga-se a constituir e formalizar, incluindo 

o registro no cartório competente e envio de notificação de cessão dos Direitos 

Creditórios em Garantia aos respectivos devedores, a Cessão Fiduciária sobre os 

Direitos Creditórios em Garantia em favor da Emissora, na melhor forma de direito, 

em caráter irrevogável e irretratável, observado os Critérios de Elegibilidade, 

conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária. 

A Devedora é responsável, ao tempo da efetiva cessão fiduciária dos Direitos 

Creditórios, em favor da Emissora: (i) pela existência dos Direitos Creditórios, nos 

termos do artigo 295 do Código Civil; e (ii) pela sua legalidade, validade e pelo envio 

de documentos e informações necessários para a correta formalização, inclusive pelo 
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envio das notificações de cessão dos Direitos Creditórios aos respectivos devedores, 

sendo ainda responsável por substituir ou realizar o pagamento de qualquer Direito 

Creditório que não atenda aos requisitos de legalidade e validade, conforme 

constatado pela Devedora. 

Local e Horário de Pagamento 

Os pagamentos a que fizerem jus ao CDCA serão efetuados pela Devedora mediante 

depósito na Conta Centralizadora, até às [=] horas do dia do respetivo pagamento. 

Informações Estatísticas sobre Inadimplementos, Perdas e Pré-Pagamento  

A Devedora emitiu o CDCA em favor da Emissora especificamente no âmbito da 

emissão dos CRA e da Oferta. Nesse sentido, não existem informações estatísticas 

sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio que compõem os Patrimônios Separados, compreendendo um período 

de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, mesmo tendo sido 

realizados esforços razoáveis para obtê-las, uma vez que o CDCA, conforme acima 

mencionado, foi emitido especificamente e exclusivamente no âmbito da presente 

Oferta.  

Para fins do disposto no item 2.6 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, com base 

nas Demonstrações Financeiras dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data 

da Oferta, [[houve/não houve] pré-pagamento pela Devedora de créditos de mesma 

natureza dos Direitos Creditórios do Agronegócio ou de qualquer título de dívida 

emitido pela Devedora, em [=], conforme tabela abaixo. Nos demais anos não houve 

pré-pagamento pela Devedora de créditos de mesma natureza dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio ou de qualquer título de dívida emitido pela Devedora]. 

[=] 

Para mais informações, vide o a Seção “Risco Relacionado à Inexistência de 

Informações Estatísticas sobre Inadimplementos, Perdas e Pré-Pagamento” na 

página [=] deste Prospecto Preliminar. 

 

Nível de Concentração dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são concentrados integralmente na Devedora, 

na qualidade de emissora do CDCA. 

 

Critérios Adotados pela Emissora de Elegibilidade e para Concessão de 

Crédito 

[=] 

 

Prestação de serviços de consultoria especializada, gestão, custódia e 

cobrança de créditos inadimplidos 

No âmbito da Emissão e da Oferta, não foi contratado qualquer prestador de serviços 

de consultoria especializada, gestão, custódia e cobrança de créditos inadimplidos. A 

verificação da cobrança do pagamento do CDCA serão realizados pelo Agente 

Fiduciário dos CRA, conforme previsto no CDCA e no Termo de Securitização. 

 

Informações Adicionais para fins do Código ANBIMA 

Indicar se é ou não crédito performado  
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Os direitos creditórios do agronegócio vinculados à presente Emissão são 

performados, tendo em vista que (i) na data da sua vinculação, todos os direitos 

creditórios do agronegócio decorrentes do CDCA a serem vinculados aos CRA estarão 

emitidos e serão títulos de crédito válidos, existentes, verdadeiros e exigíveis na 

forma da legislação aplicável; e (ii) a Emissora pagará o preço de integralização do 

CDCA à Devedora, na Data de Integralização do CDCA.  

Fase da cadeia do agronegócio em que o lastro está inserido, tais como, fase de 

produção, comercialização, beneficiamento e/ou industrialização dos direitos 

creditórios 

Nos termos da Seção “Destinação dos Recursos”, na página [=] do presente 

Prospecto Preliminar, os recursos advindos da emissão do CDCA serão utilizados 

integral e exclusivamente para a comercialização de insumos, no curso ordinário de 

negócios da Devedora nos termos previstos na seção “Destinação dos Recursos” 

deste Prospecto Preliminar. 

Os direitos creditórios oriundos do CDCA enquadram-se na definição de direitos 

creditórios do agronegócio a que se referem o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, 

e do artigo 2º do Anexo II da Resolução CVM 60, em razão de: (i) a Devedora inserir-

se na comercialização de produtos agropecuários relativos a fabricação de adubos e 

fertilizantes organo-minerais, defensivos agrícolas, desinfetantes domissanitários e 

comercialização atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 

de solo; e (ii) nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso I, do Anexo II da 

Resolução CVM 60, os direitos creditórios que conferem lastro ao CDCA já estarem 

devidamente constituídos, válidos e eficazes, e terem como clientes (devedores) 

pessoas físicas e/ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais, 

independentemente da destinação dos recursos a ser dada pelo cliente (devedor) ou 

pela Devedora, enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da 

Lei 11.076. 

Para fins da Lei 11.076 e da Resolução CVM 60, os Direitos Creditórios do Agronegócio 

vinculados ao CDCA são originários de negócios realizados entre a Devedora e 

produtores rurais, relacionados com a comercialização de produtos agropecuários 

acima descritos, prestados pela Devedora no âmbito da Nota Promissória. A Devedora 

compromete-se a não utilizar, como lastro ou garantia em quaisquer operações 

futuras, inclusive, de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio que 

resultem na captação de recursos pela Devedora, a Nota Promissória que constitui 

lastro do CDCA, enquanto o CDCA e o respectivo penhor estiverem vigentes e 

vinculados à Oferta. 

Destinação Final dos Recursos  

Vide Seção “Destinação dos Recursos”, na página [=] do presente Prospecto 

Preliminar. 

Critérios para caraterização de produtores rurais, suas cooperativas e terceiros  

Vide Seção “Destinação dos Recursos”, na página [=] do presente Prospecto 

Preliminar. 
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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 Preliminar e em outros documentos da Oferta, 

devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros. 

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora, da 

Devedora e 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, os resultados operacionais da Securitizadora, da Devedora e dos demais 

participantes da presente Oferta e, portanto, a capacidade da Securitizadora, da 

Devedora de adimplir os Direitos Creditórios do Agronegócios e demais obrigações 

previstas no Termo de Securitização e no CDCA poderá ser adversamente afetada 

sendo que, nesses casos, a capacidade da Securitizadora de efetuar o pagamento 

dos CRA, poderá ser afetada de forma adversa. 

Para os efeitos deste Prospecto Preliminar, quando se afirma que um risco, incerteza 

ou problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” 

sobre a Securitizadora, a Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza ou problema 

poderá produzir, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, 

a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da 

Securitizadora, da Devedora, conforme o caso, exceto quando houver indicação em 

contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender 

expressões similares neste Anexo 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 Securitizadora e sobre a Devedora. 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 

controladoras, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu 

formulário de referência, nos itens “4.1 Descrição dos Fatores de Risco” e “4.2 

Descrição dos Principais Riscos de Mercado”. 

Riscos da Operação de Securitização 

Recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios do 

agronegócio pode gerar riscos judiciais e/ou financeiros 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 (a Securitizadora), de seu devedor (no caso, a 

Uby), e créditos que lastreiam a emissão. Dessa forma, por ser recente no Brasil, o 

mercado de securitização ainda não se encontra totalmente regulamentado e com 

jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras 

que o direcione, gerando assim um risco de insegurança jurídica aos Investidores 

Profissionais, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Oferta e os CRA 
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e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos 

interesses dos Investidores Profissionais. 

Inexistência de jurisprudência firmada acerca da securitização 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão 

considera um conjunto de obrigações de parte a parte estipuladas por meio de 

contratos e títulos de crédito, tendo por diretriz a legislação em vigor. Em razão da 

pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais 

brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de conflito, 

dúvida ou estresse poderá haver perdas por parte dos titulares de CRA em razão do 

dispêndio de tempo e recursos na eventual necessidade de buscar o reconhecimento 

ou exigibilidade por meios judiciais e/ou extrajudiciais de quaisquer termos e 

condições específicos dos CRA e/ou do CDCA. 

Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35 podem 

comprometer os regimes fiduciários sobre os créditos de certificados de 

recebíveis do agronegócio. 

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 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”. 

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” (grifo nosso). Nesse sentido, o CDCA, não 

obstante o fato de fazerem parte do Patrimônio Separado, 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 

do Patrimônio Separado. Nesta hipótese, é possível que os recursos do Patrimônio 

Separado não sejam suficientes para o pagamento integral dos CRA após o 

cumprimento das obrigações da Emissora perante aqueles credores. 

Os surtos ou potenciais surtos de doenças transmissíveis em todo o mundo 

podem levar a uma maior volatilidade no mercado global de capitais e 

resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e qualquer surto 

de tais doenças no Brasil pode afetar diretamente as operações da Devedora 

e o resultado de suas operações.  

Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada 

pelo zika vírus, vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), 

a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe 

suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória 

aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da economia dos países em que 

essas doenças se propagaram. 

Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso relevante no 

mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira e nos 

resultados da Devedora. Surtos de doenças também podem resultar em quarentena 

do pessoal dos prestadores de serviço da Devedora ou na incapacidade destes em 

acessar suas instalações, o que prejudicaria a prestação de tais serviços e, 

consequentemente, as operações e resultados operacionais da Devedora. 
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Nesses casos, o fluxo de pagamento dos CRA pode ser negativamente afetado, 

causando perdas financeiras aos Titulares dos CRA. 

Incerteza quanto à extensão da interpretação sobre os conceitos de caso 

fortuito, força maior e teoria da imprevisão. 

Os institutos de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, se adotados pelos 

agentes econômicos e reconhecidos por decisões judiciais, arbitrais e/ou 

administrativas, têm o objetivo de eliminar ou modificar os efeitos de determinados 

negócios jurídicos, com frustação da expectativa das contrapartes em receber os 

valores, bens ou serviços a que fizerem jus, em prazo, preço e condições 

originalmente contratados. 

Considerando que a pandemia da COVID-19 tem e terá impacto significativo e 

adverso nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no nível de 

atividade econômica, desvalorização cambial, aumento do déficit fiscal e diminuição 

da liquidez disponível no mercado, é possível que a Devedora venha a alegar a 

ocorrência de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, ou eventos com efeito 

similar, com o objetivo de eliminar ou modificar suas prestações devidas no âmbito 

do CDCA, lastro dos CRA. Se esta alegação for aceita, total ou parcialmente, por 

decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas, os Titulares de CRA terão alteração 

das prestações a que fizer jus no âmbito dos CRA, em comparação com o prazo, o 

preço e as condições originalmente contratados, ou mesmo a extinção destas 

prestações, com impacto significativo e adverso em seu investimento. 

Riscos dos CRA e da Oferta 

Riscos de Formalização do Lastro da Emissão  

O CDCA deve atender aos critérios legais e regulamentares estabelecidos para sua 

regular emissão e formalização. Adicionalmente, os CRA emitidos no contexto da 

Emissão devem estar vinculados a direitos creditórios do agronegócio, atendendo a 

critérios legais e regulamentares estabelecidos para sua caracterização. Falhas na 

elaboração e formalização do CDCA, de 213 acordo com a legislação aplicável, e no 

seu registro na junta comercial competente, bem como falhas na subscrição do CDCA 

podem afetar o lastro dos CRA e, por consequência, afetar negativamente a emissão 

dos CRA. 

Risco de originação e formalização dos Créditos do Agronegócio 

 

Problemas na originação e na formalização dos documentos referentes aos Créditos 

do Agronegócio podem ensejar o inadimplemento dos Créditos do Agronegócio, além 

da contestação de sua regular constituição por terceiros, causando prejuízos aos 

Titulares de CRA. 

Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da 

Emissora  

As informações do Formulário de Referência da Emissora não foram objeto de 

diligência legal para fins desta Oferta e não foi emitida opinião legal sobre a 

veracidade, consistência e suficiência das informações, obrigações e/ou 

contingências constantes do Formulário de Referência da Emissora. Adicionalmente, 

não foi obtido parecer legal do assessor jurídico da Oferta sobre a consistência das 

informações fornecidas neste Prospecto e Formulário de Referência da Emissora com 

aquelas analisadas durante o procedimento de diligência legal na Emissora e da 

Devedora. Consequentemente, as informações fornecidas no Formulário de 

Referência da Emissora constantes deste Prospecto e/ou do Formulário de Referência 
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da Emissora podem conter imprecisões que podem induzir o investidor em erro 

quando da tomada de decisão de investimento. 

Pode haver divergência entre as informações financeiras constantes neste 

Prospecto e as informações financeiras constantes das respectivas 

demonstrações financeiras auditadas pelos Auditores Independentes da 

Emissora devido à não verificação da consistência de tais informações pelos 

Auditores Independentes da Emissora 

Considerando que os Auditores Independentes da Emissora não verificaram a 

consistência das informações financeiras referentes à Emissora constantes deste 

Prospecto, tais informações podem ser divergentes com as respectivas 

demonstrações financeiras auditadas pelos Auditores Independentes da Emissora. 

Consequentemente, as informações financeiras da Emissora constantes deste 

Prospecto, cuja consistência não foi verificada, podem conter imprecisões que podem 

induzir o investidor em erro quando da tomada de decisão de investimento. 

Risco de Liquidação do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado dos CRA 

e/ou Vencimento Antecipado do CDCA  

Os CRA estão sujeitos ao pagamento antecipado em caso de ocorrência de qualquer 

dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, Vencimento Antecipado do CDCA 

e/ou Resgate Antecipado do CDCA. Na ocorrência de qualquer dos Eventos de 

Liquidação do Patrimônio Separado, poderá não haver recursos suficientes no 

Patrimônio Separado para que a Emissora proceda ao pagamento antecipado integral 

dos CRA. Além disso, em vista dos prazos de cura existentes e das formalidades e 

prazos previstos para cumprimento do processo de convocação e realização da 

Assembleia Geral que deliberará sobre os Eventos de Liquidação do Patrimônio 

Separado, não é possível assegurar que a deliberação acerca da eventual liquidação 

do Patrimônio Separado ocorrerá em tempo hábil para que o pagamento antecipado 

dos CRA se realize tempestivamente, sem prejuízos aos Titulares de CRA. 

Riscos gerais 

Tendo em vista as obrigações previstas para a Devedora nos Documentos da Oferta, 

a deterioração da situação financeira e patrimonial da Devedora e de sociedades 

relevantes de seu grupo econômico, em decorrência de fatores internos e/ou 

externos, poderá afetar de forma negativa o fluxo de pagamentos dos CRA. 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 o setor agrícola, 

impactando preços de commodities do setor agrícola nos mercados nacional e 

internacional, alterações em políticas de concessão de crédito e outros eventos que 

possam afetar as atividades, o faturamento e/ou despesas da Devedora e, 

consequentemente, a sua condição econômico-financeira e capacidade de pagamento 

dos CRA. Crises econômicas também podem afetar o setor agrícola a que se destina 

o financiamento que lastreia os CRA, objeto da captação de recursos viabilizada pela 

Emissão. Adicionalmente, falhas na constituição ou na formalização do lastro da 

Emissão, das garantias, inclusive, sem limitação, dos títulos de crédito do 

agronegócio, bem como a impossibilidade de execução por desaparecimento ou 

desvio dos respectivos bens objeto de tal garantia, também podem afetar 

negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA. 

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA para pessoas físicas ou 

na interpretação das normas tributárias podem afetar o rendimento dos CRA 

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. 

Alterações na legislação tributária que levem à eliminação da isenção acima 
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mencionada, criação ou elevação de alíquotas do imposto de renda incidentes sobre 

os CRA, 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 

Securitizadora e o Coordenador Líder recomendam que os interessados na 

subscrição dos CRA consultem seus assessores tributários e financeiros 

antes investir nos CRA. 

Interpretação da legislação tributária aplicável à negociação dos CRA em 

mercado secundário 

Caso a interpretação da Receita Federal do Brasil quanto à abrangência da isenção 

veiculada pela Lei 11.033 venha a ser alterada, ou no caso de alterações legislativas, 

a alienação dos CRA no mercado secundário se sujeitaria à incidência do imposto de 

renda sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aplicação dos 

CRA, de acordo com as alíquotas regressivas ,previstas para os investimentos de 

renda fixa, em conformidade com o artigo 1º da Lei 11.033. Alterações 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 Securitizadora e o Coordenador Líder recomendam que os 

interessados na subscrição dos CRA consultem seus assessores tributários e 

financeiros antes investir nos CRA. 

Baixa liquidez dos certificados de recebíveis do agronegócio no mercado 

secundário 

O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio 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. Não há qualquer garantia ou certeza 

de que o titular do CRA conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus CRA no 

mercado secundário, tampouco 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, devendo estar preparado para 

manter o investimento nos CRA até a Data de Vencimento. Adicionalmente, o número 

de CRA será definido de acordo com a demanda dos CRA pelos Investidores, conforme 

estabelecido pelo plano de distribuição elaborado pelo Coordenador Líder, portanto, os 

Investidores dos CRA poderão ter dificuldade, ou não conseguirão, alienar os CRA a 

qualquer terceiro, não havendo 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, devendo estar 

preparado para manter o investimento nos CRA até a Data de Vencimento. 

Risco Relacionado à Inexistência de Informações Estatísticas sobre 

Inadimplementos, Perdas e Pré-Pagamento 

Considerando que a Devedora emitiu o CDCA em favor da Emissora especificamente 

no âmbito da emissão dos CRA e da presente Oferta, não existem informações 

estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônio Separado. Referida 

inexistência de informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-

pagamento impactam negativamente na análise criteriosa da qualidade dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio decorrentes do CDCA e poderão gerar um impacto 

negativo sobre a adimplência do CDCA e, consequentemente, dos CRA, podendo 
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afetar de forma negativa o fluxo de pagamentos dos CRA e, consequentemente, gerar 

um impacto negativo para o investidor. 

Risco de Estrutura  

A presente Emissão tem o caráter de “operação estruturada”; desta forma e pelas 

características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico 

e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados 

através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. Em 

razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais 

brasileiro, no que tange a operações de CRA, em situações de stress, poderá haver 

perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para 

eficácia do arcabouço contratual. 

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ocasionar efeitos 

negativos sobre a liquidez dos CRA no mercado secundário 

As Pessoas Vinculadas poderão participar da Oferta mediante apresentação de Pedido 

de Reserva, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, até o percentual de 100% 

(cem por cento) do Valor Total da Emissão, a uma Instituição Participante da Oferta. 

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (i) reduzir a quantidade de 

CRA para os Investidores, reduzindo liquidez desses CRA posteriormente no mercado 

secundário. O Coordenador Líder não tem como garantir que o investimento nos CRA 

por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão 

por manter os CRA que subscreverem e integralizarem fora de circulação.  

Quórum de deliberação em Assembleia Geral 

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas com base 

nos quóruns estabelecidos no Termo de Securitização. O Titular de CRA minoritário 

será obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável, 

não havendo mecanismos de resgate de CRA no caso de dissidência em Assembleias 

Gerais. Além disso, em razão da existência de quóruns mínimos de instalação e 

deliberação das Assembleias Gerais, a operacionalização de convocação e realização 

de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da grande 

pulverização dos CRA, o que apodera resultar em impacto negativo para os Titulares 

de CRA no que se refere à tomada de decisões relevantes relacionadas à emissão dos 

CRA. 

A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas 

poderá resultar na redução da liquidez dos CRA  

Nos termos da regulamentação em vigor, serão aceitas intenções de investimento de 

Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que poderá ter promovido a má 

formação da taxa de Remuneração dos CRA e 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 Securitizadora não tem 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. 

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no 

recebimento de recursos decorrentes dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio 

A Securitizadora, na qualidade de titular dos Direitos Creditórios do Agronegócio, e o 

Agente Fiduciário dos CRA, nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 17 e artigo 28, 

parárafo 1º, inciso II da Medida Provisória nº 1.103, 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.  
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A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio por parte da Securitizadora ou do Agente Fiduciário dos CRA, conforme 

o caso, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá 

prejudicar o fluxo de pagamento dos CRA.  

Adicionalmente, a capacidade de satisfação do Crédito do Agronegócio também 

poderá ser afetada: (i) pela morosidade do Poder Judiciário brasileiro, caso 

necessária a cobrança judicial dos Direitos Creditórios do Agronegócio; ou (ii) pela 

eventual perda de Documentos Comprobatórios, afetando negativamente o fluxo de 

pagamentos dos CRA. 

Risco de aquisição dos CRA com ágio 

Os CRA, quando de sua negociação em mercado secundário e, portanto, sem qualquer 

responsabilidade, controle ou participação da Securitizadora e/ou do Coordenador 

Líder, poderão ser adquiridos pelos novos Investidores com ágio, calculado em função 

da rentabilidade esperada por esses Investidores ao longo do prazo de amortização 

dos CRA originalmente programado. Em caso de antecipação do pagamento dos 

Direitos Creditórios do Agronegócio nas hipóteses previstas no CDCA, os recursos 

decorrentes dessa antecipação serão imputados pela Securitizadora no Resgate 

Antecipado dos CRA, nos termos previstos no Termo de Securitização, hipótese em 

que o valor a ser recebido pelos Investidores poderá não ser suficiente para reembolsar 

integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que 

motivou o pagamento do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem a 

Securitizadora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses 

dos Titulares de CRA. 

Riscos relativos ao pagamento condicionado e descontinuidade do fluxo 

esperado 

As fontes de recursos da Securitizadora para fins de pagamento aos Investidores 

decorrem direta e indiretamente dos pagamentos dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio. O recebimento dos recursos decorrentes dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio pode ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento da 

Remuneração dos CRA, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado 

dos CRA. Após o recebimento de referidos recursos e, se for o caso, depois de 

esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos 

Direitos Creditórios do Agronegócio, caso o valor recebido não seja suficiente para 

quitar integralmente as obrigações assumidas no âmbito dos CRA, a Securitizadora 

não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de 

eventuais saldos aos Investidores. 

Risco de concentração de devedor e dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio serão concentrados em apenas 1 (uma) 

devedora, qual seja a Uby, na qualidade de emissora do CDCA. A ausência de 

diversificação da devedora dos Direitos Creditórios do Agronegócio traz risco para os 

Investidores, uma vez que qualquer alteração na capacidade de pagamento da 

Devedora pode prejudicar o pagamento da integralidade dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio. 

Uma vez que os pagamentos de Remuneração dos CRA e de Amortização dependem 

do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, dos valores devidos no âmbito 

do CDCA, os riscos a que a Devedora está sujeita podem afetar adversamente a 

capacidade de adimplemento da Devedora na medida em que afete suas atividades, 

operações e situação econômico-financeira, 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. Adicionalmente, os 

recursos decorrentes da execução do CDCA podem não ser suficientes para 
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satisfazer o pagamento integral da dívida decorrente do CDCA. Portanto, a 

inadimplência da Devedora pode ter um efeito material adverso no 

pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, consequentemente, 

dos CRA. 

Emissora e a Devedora poderão estar sujeitas à falência, recuperação 

judicial ou extrajudicial ou insolvência 

Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora e a Devedora poderão estar 

sujeitas a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial e/ou insolvência, 

conforme for o caso. Dessa forma, eventuais contingências da Emissora e da 

Devedora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais 

Direitos Creditórios do Agronegócio, principalmente em razão da falta de 

jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que 

poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora e da Devedora de honrar as 

obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA. 

Risco Relacionado à Ausência de Classificação de Risco dos CRA 

Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora 

e/ou à Devedora e/ou aos CRA são levados em consideração, tais como a condição 

financeira, administração e desempenho das sociedades e entidades envolvidas na 

operação, bem como as condições contratuais e regulamentares do título objeto da 

classificação, neste caso, os CRA. São analisadas, assim, as características dos CRA, 

bem como as obrigações assumidas pela Emissora e/ou pela Devedora e os fatores 

político-econômicos que podem afetar a condição financeira da Emissora e da 

Devedora, dentre outras variáveis consideradas relevantes pela agência de 

classificação de risco. 

Considerando que os CRA objeto da Oferta não serão objeto de classificação de risco, 

os investimentos realizados pelos Titulares de CRA não contam com uma medição, 

realizada por terceiro independente, acerca da qualidade de tal investimento, nos 

termos mencionados acima. Neste sentido, o retorno efetivo do investimento nos 

CRA poderá ser inferior ao pretendido pelo Investidor no momento da realização do 

investimento, cabendo aos potenciais investidores, antes de subscrever e integralizar 

os CRA, analisar todos os riscos envolvidos na presente Oferta e na aquisição dos 

CRA, incluindo, sem limitação, os riscos descritos neste Prospecto. 

Restrição de negociação até o encerramento da Oferta e cancelamento da 

Oferta. 

Não haverá negociação dos CRA no mercado secundário até a divulgação do Anúncio 

de Encerramento. Considerando que o Período de Colocação aplicável à Oferta poderá 

ser estender a até 6 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início, os 

Investidores que subscreverem e integralizarem os CRA poderão ter que aguardar 

durante toda a duração deste período para realizar negociação dos CRA. Nesse 

sentido, a indisponibilidade de negociação temporária dos CRA no mercado 

secundário poderá afetar negativamente a liquidez dos Investidores. Ainda, a 

Emissão está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes 

pela Devedora, nos termos do Contrato de Distribuição e do CDCA. O Investidor 

deverá considerar a indisponibilidade de negociação temporária dos CRA no mercado 

secundário e o público restrito com o qual os CRA poderão ser negociados, bem como 

possibilidade de cancelamento da emissão pelos eventos aqui descritos, como fator 

que poderá afetar suas decisões de investimento. 

Riscos do CDCA e dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

O risco de crédito da Devedora e a inadimplência do CDCA pode afetar 

adversamente os CRA 
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A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da 

emissão de CRA depende do adimplemento, pela Devedora do CDCA. O Patrimônio 

Separado, constituído em favor dos Titulares de CRA, não conta com qualquer 

garantia ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o recebimento integral e 

tempestivo, pelos titulares de CRA, dos montantes devidos dependerá do 

adimplemento do CDCA, pela Devedora, em tempo hábil para 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 das Garantias serão bem-sucedidos, e mesmo no caso dos procedimentos de 

cobrança judicial ou extrajudicial terem um resultado positivo, não há garantia que a 

excussão das Garantias será suficiente para a integral quitação dos valores devidos 

pela Devedora sob e de acordo com os Direitos Creditórios do Agronegócio. Portanto, 

uma vez que o pagamento da Remuneração dos CRA e da Amortização depende do 

pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, do CDCA, a ocorrência de eventos 

internos e externos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora 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 relativo à situação financeira e patrimonial da Devedora  

Em razão da emissão do CDCA, a deterioração da situação financeira e patrimonial da 

Uby, em decorrência de fatores internos/externos, poderá afetar de forma negativa o 

fluxo de pagamentos dos CRA. 

Riscos de formalização do lastro da Emissão e constituição da Cessão 

Fiduciária 

O lastro dos CRA é composto pelo CDCA, os quais contam com o Penhor e a Cessão 

Fiduciária prestada pela Devedora. Falhas na elaboração e formalização do CDCA e 

do Contrato de Cessão Fiduciária, de acordo com a legislação aplicável, bem como 

seus respectivos registros nos cartórios competentes, conforme aplicável podem 

afetar o lastro dos CRA e a constituição da Cessão Fiduciária e, por consequência, 

afetar negativamente a emissão dos CRA, inclusive, conforme o caso, resultando em 

seu vencimento antecipado. 

Risco de Liquidação do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado 

Obrigatório Total dos CRA e de pré-pagamento e/ou vencimento antecipado 

do CDCA 

Na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado 

poderá não haver recursos suficientes no Patrimônio Separado para que a 

Securitizadora proceda ao pagamento antecipado integral dos CRA. Na 

hipótese de a Securitizadora ser destituída da administração do Patrimônio Separado, 

o Agente Fiduciário dos CRA deverá, em caráter transitório, ou à referida instituição 

administradora nomeada: (i) administrar os créditos do Patrimônio Separado; (ii) 

esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio, bem como de suas respectivas garantias, caso aplicável; 

(iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRA na proporção dos CRA 

detidos, observado o disposto no Termo de Securitização; e (iv) transferir os créditos 

oriundos dos Direitos Creditórios do Agronegócio e garantias eventualmente não 

realizados aos Titulares dos CRA, na proporção dos CRA detidos. 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 
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perante os Titulares de CRA. Além disso, em vista dos prazos de cura existentes e das 

formalidades e prazos previstos para cumprimento do processo de convocação e 

realização de referida Assembleia Geral, não é possível assegurar que a deliberação 

acerca da eventual liquidação do Patrimônio Separado ocorrera em tempo hábil para 

que o pagamento antecipado dos CRA se realize tempestivamente, sem prejuízos aos 

Titulares de CRA. 

Adicionalmente, os CRA serão resgatados antecipadamente em caso de: (i) de 

declaração de vencimento antecipado do CDCA; ou (ii) Resgate Antecipado 

Facultativo Total do CDCA, nos termos do Termo de Securitização. Caso ocorra o 

Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA, os Titulares de CRA terão seu 

horizonte original de investimento reduzido, podendo não conseguir reinvestir os 

recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRA ou sofrer prejuízos 

em razão de eventual tributação em decorrência do prazo de aplicação dos recursos 

investidos. Adicionalmente, a inadimplência da Devedora poderá resultar na 

inexistência de recursos suficientes no Patrimônio Separado para que a 

Securitizadora proceda ao pagamento integral dos valores devidos em caso de 

Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA. 

Risco relativo à possibilidade de fungibilidade caso os recursos decorrentes 

dos Créditos do Agronegócio sejam depositados em outra conta que não a 

Conta Centralizadora 

Em seu curso normal, o recebimento do fluxo de caixa dos Créditos do Agronegócio 

fluirá para a respectiva Conta Centralizadora. Entretanto, poderá ocorrer que algum 

pagamento seja realizado em outra conta da Emissora, que não a Conta 

Centralizadora, gerando um potencial risco de fungibilidade de caixa, ou seja, o risco 

de que os pagamentos relacionados aos Créditos do Agronegócio sejam desviados 

por algum motivo como, por exemplo, a falência da Emissora. O pagamento dos 

Créditos do Agronegócio em outra conta, que não a Conta Centralizadora, poderá 

acarretar atraso no pagamento dos CRA aos Titulares de CRA, o que poderá afetar 

negativamente os Titulares de CRA. Ademais, caso ocorra um desvio no pagamento 

dos Créditos do Agronegócio, os Titulares de CRA poderão ser prejudicados e não 

receber a integralidade dos Créditos do Agronegócio. 

Risco decorrente do descasamento da Remuneração do CDCA e da 

Remuneração dos CRA 

Os pagamentos realizados pela Emissora aos Titulares de CRA deverão respeitar o 

intervalo mínimo de [1 (um) dia] contado do recebimento dos Créditos do 

Agronegócio pela Emissora. Todos os pagamentos de remuneração relacionados ao 

CDCA serão feitos com base no IPCA, ambos divulgados com [1 (um)] dia de 

defasagem em relação à data de cálculo para cada uma das datas de pagamento da 

remuneração do CDCA.  

No mesmo sentido, todos os pagamentos de Remuneração relacionados aos CRA 

serão feitos com base em tal índice, divulgados com 1 (um) dia de defasagem em 

relação à data de cálculo para cada uma das Datas de Pagamento da Remuneração 

dos CRA. Em razão disso, o IPCA utilizado para o cálculo do valor da Remuneração 

dos CRA a ser pago ao Titular de CRA poderá ser menor do que o IPCA divulgado nas 

respectivas Datas de Pagamento da Remuneração dos CRA, o que pode impactar no 

retorno financeiro esperado pelo Titular de CRA. 

Risco de recomposição do Fundo de Despesa pela Devedora 

Caso a Devedora não realize o pagamento da recomposição do Fundo de Despesas para 

garantir o pagamento das despesas do Patrimônio Separado, referidas despesas serão 

suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não seja suficiente, pelos Titulares de CRA, 

o que os poderá afetar negativamente. Caso a Devedora não realize o pagamento das 
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despesas do Patrimônio Separado, estas serão suportadas pelos Patrimônios Separados 

e, caso não seja suficiente, pelos Titulares de CRA, o que poderá afetar negativamente 

os Titulares de CRA. 

Riscos Relacionados à Devedora 

Risco de Liquidez da Devedora 

Risco de liquidez é o risco de que a Devedora possa ter dificuldades de cumprir suas 

obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 

pagamentos à vista. A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, 

títulos e valores mobiliários suficientes, disponibilidades de captação por meio de 

linhas de crédito bancárias e capacidade de liquidar posições de mercado. Em virtude 

da natureza dinâmica dos seus negócios, a Devedora mantém flexibilidade na 

captação de recursos mediante a manutenção de linhas de crédito bancárias, 

buscando a abertura de novas linhas, principalmente de recursos de bancos 

nacionais. A administração da Devedora monitora constantemente o nível de liquidez 

da Devedora, considerando o fluxo de caixa esperado e equivalentes de caixa. 

Contudo, erros ou alterações relevantes na projeção do fluxo de caixa futuro da 

Devedora, bem como o fechamento inesperado de linhas de crédito bancárias 

existentes, poderão afetar a liquidez da Devedora, prejudicando sua capacidade de 

cumprir as suas obrigações decorrentes da emissão do CDCA. Não há como assegurar 

que a Devedora conseguira ampliar, ou mesmo manter, as suas atuais linhas de 

crédito bancárias.  

Risco de inadimplemento de obrigações financeiras 

A Devedora possui contratos financeiros com certos financiadores, os quais possuem 

cláusulas de vencimento antecipado em casos de falência, recuperação judicial, 

inadimplemento pecuniário e não pecuniário, vencimento antecipado cruzado com 

outros contratos financeiros, dentre outros. Na hipótese de que a Devedora incorra 

em uma situação de vencimento antecipado em um desses contratos, poderia 

resultar em um evento de inadimplência em cascata sob outros contratos de 

financiamento da Devedora, afetando adversamente a Devedora e seus negócios.  

Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Devedora  

A Devedora está sujeita a extensa regulamentação federal, estadual e municipal 

relacionada à proteção do meio ambiente, à saúde e segurança dos trabalhadores 

relacionados à atividade rural e industrial por eles desenvolvida, conforme aplicável, 

podendo estar expostos a contingências resultantes do manuseio de materiais 

perigosos e potenciais custos para cumprimento da regulamentação ambiental, as 

quais poderão afetar negativamente a capacidade da Devedora de honrar com os 

compromissos assumidos no âmbito da Emissão. 

Risco de Penalidades ambientais 

As penalidades administrativas e judiciais, incluindo criminais, impostas contra 

aqueles que violam a legislação ambiental são aplicadas, independentemente da 

obrigação de reparar a degradação causada ao meio ambiente. Na esfera civil, os 

danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. 

Isto significa que a obrigação de reparar a degradação causada pode afetar a todos 

os envolvidos, direta ou indiretamente, independentemente da comprovação de 

culpa. Assim, por exemplo, quando a Devedora contrata terceiros para proceder 

qualquer intervenção nas suas operações, como a disposição final de resíduos, a 

Devedora não está isenta de responsabilidade por eventuais danos ambientais 

causados por estes terceiros contratados. Em adição, a Devedora pode ser 

considerada responsável por todas e quaisquer consequências provenientes de 

contaminação do solo, da exposição de pessoas a substâncias nocivas ou de outros 

danos ambientais. Note-se, ainda, que a violação a normas ambientais pode implicar 
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sanções não só à Devedora, como também a pessoas naturais envolvidas na 

respectiva atividade. Por todo o exposto, a violação a normas ambientais e a 

imposição de penalidades podem afetar a capacidade da Devedora de cumprir suas 

obrigações em geral e, em particular, o CDCA, com prejuízos para os Investidores. 

Por fim, os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção 

do meio ambiente, saúde e segurança, e as contingências provenientes de danos 

ambientais e terceiros afetados poderão ter um efeito adverso sobre os negócios da 

Devedora, seus resultados operacionais e sua situação financeira, o que poderá afetar 

a sua capacidade de pagar os Direitos Creditórios do Agronegócio e, 

consequentemente, a capacidade da Securitizadora de pagar os Titulares de CRA.  

Contingências trabalhistas e previdenciárias 

A Devedora está sujeita a contingências trabalhistas e previdenciárias oriundas de 

disputas com os seus respectivos empregados. Além disso, a Devedora contrata 

prestadores de serviços, que também estão sujeitos a contingências trabalhistas e 

previdenciárias oriundas de disputas com os seus respectivos empregados. Embora 

esses trabalhadores não possuam vínculo empregatício com a Devedora, eles 

poderão tentar responsabilizar a Devedora por eventuais contingências de caráter 

trabalhista e previdenciário dos prestadores de serviços a que estão vinculados, caso 

tais prestadores de serviços deixem de cumprir com seus encargos sociais. Essa 

responsabilização poderá afetar adversamente o resultado da Devedora e, portanto, 

sua capacidade de adimplir os Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Risco de Contingências Relevantes Não-Divulgadas 

No âmbito da auditoria jurídica da Oferta de CRA, a Devedora forneceu certidões 

obtidas junto aos órgãos públicos competentes, as quais indicam a eventual 

existência de contingências de natureza cível, tributária, trabalhista ou criminal, 

conforme o caso, contra a Devedora. Embora a maioria das certidões tenha sido 

fornecida no âmbito da auditoria jurídica, algumas certidões, apesar de solicitadas, 

não foram emitidas pelos respectivos órgãos competentes em razão da interrupção, 

total ou parcial, na prestação regular dos seus serviços, em decorrência das medidas 

adotadas pelas autoridades municipais, estaduais ou federais, conforme o caso, em 

razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19). A Devedora prestou declaração, nos 

instrumentos da Emissão, com a confirmação de que inexistem contingências 

relevantes não-divulgadas. No entanto, não é possível aferir se, efetivamente, de 

posse destas certidões, haveria contingências relevantes contra a Devedora a 

divulgar, e, se divulgadas, elas poderiam afetar a capacidade da Devedora de cumprir 

com suas obrigações assumidas no CDCA, com prejuízos para os Investidores. 

Políticas e regulamentações governamentais para o setor agrícola 

Políticas e regulamentações 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, estoques regulares e restrições sobre a 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 da Devedora, restringir sua capacidade 

de fechar negócios no mercado em que atuam e em mercados que pretendem atingir, 

podendo ter efeito adverso nos seus resultados operacionais e, consequentemente, 

podendo afetar a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Quaisquer alterações nas políticas e regulamentações governamentais em relação ao 
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este mercado poderão afetar adversamente a Devedora. Não é possível garantir que 

não haverá, no futuro, a imposição de regulamentações de controle de preços ou 

limitação na venda dos produtos comercializados pela Devedora.  

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem 

causar efeitos adversos à Devedora  

A Devedora é parte e poderá ser parte de processos judiciais, relacionados a questões 

de natureza cível, fiscal, trabalhista e criminal, bem como de processos 

administrativos, incluindo demandas judiciais e/ou administrativas relacionadas aos 

seus setores de atuação, em especial, mas não se limitando a, contingências judiciais 

de matéria fiscal em montantes substancialmente elevados, sendo que decisões 

contrárias aos seus interesses, bem como eventuais multas arbitradas pelo Poder 

Judiciário, por órgãos do Ministério Público e por quaisquer órgãos da Administração 

Pública, podem gerar atos de constrição sobre os ativos e/ou recursos da Devedora, 

o que pode dificultar o cumprimento, pela Devedora e de suas obrigações de 

pagamento no âmbito do CDCA. Adicionalmente, decisões contrárias aos interesses 

da Devedora, bem como eventuais multas arbitradas pelo Poder Judiciário, por 

órgãos do Ministério Público e por quaisquer órgãos da Administração Pública, podem 

afetar seu negócio ou chegar a valores que não sejam suficientemente cobertos pelas 

suas provisões, o que impactará seu negócio, condição financeira e resultados 

operacionais podendo, inclusive, afetar negativamente a capacidade de pagamento 

dos CRA.  

Incêndios, doenças, pragas e outros desastres, bem como variações 

extremas de temperatura, deficiência hídrica ou excesso de humidade e 

deficiências nutricionais severas, podem afetar as instalações agrícolas e 

propriedades industriais da Devedora o que pode afetar adversamente seus 

volumes de produção e, consequentemente, seu desempenho financeiro 

As operações da Devedora estão sujeitas a riscos que afetam as suas instalações e 

propriedades, incluindo incêndios que poderão destruir parte ou a totalidade de seus 

produtos e instalações.  

As plantações relacionadas às atividades da Devedora poderão ser afetadas por 

doenças e pragas, bem como por variações extremas de temperatura, deficiência 

hídrica ou excesso de humidade e deficiências nutricionais severas. A ocorrência de 

qualquer desses eventos poderá ter um efeito devastador nas lavouras, 

potencialmente inutilizando a totalidade ou parte substancial das lavouras afetadas. 

Os negócios da Devedora, e sua situação financeira, poderão ser adversamente 

afetados no caso de investimentos de um volume significativo de recursos no plantio 

da lavoura afetada. Quaisquer incidentes sérios de doenças ou pestes nas referidas 

lavouras, e os custos relacionados, poderão afetar adversamente os níveis de 

produção e, consequentemente, as vendas líquidas da Devedora e o seu desempenho 

financeiro geral. Os custos relativos ao tratamento de tais doenças costumam ser 

altos, podendo afetar a capacidade de pagamento da Devedora. A redução da 

capacidade de pagamento da Devedora poderá impactar negativamente a capacidade 

de pagamento dos CRA. 

Interrupção ou suspensão nos serviços de transporte e logística poderão 

afetar adversamente os resultados operacionais da Devedora  

A cadeia de distribuição da Devedora tem forte dependência do transporte rodoviário, 

o qual pode ser negativamente afetado, ou mesmo paralisado, devido a condições 

climáticas adversas, como alagamentos, desabamentos de terra e desmoronamentos 

causados por chuvas, dentre outras. Dessa forma, caso certas estruturas viárias 

sejam obstruídas ou prejudicadas, a Devedora poderá ter que utilizar-se de rotas 
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alternativas, até o momento de sua desobstrução ou reconstrução, o que poderá 

afetar negativamente seus custos operacionais. 

A Devedora atua em um setor competitivo e sua posição de mercado poderá 

ser ameaçada 

A Devedora atua em um setor competitivo e sua consolidação poderá intensificar a 

concorrência. O setor de alimentos brasileiro e da América Latina é altamente 

competitivo. A Devedora enfrenta a concorrência de empresas de portes variados. 

Em geral, a competição no setor de alimentos brasileiro e da América Latina é 

determinada, dentre outros, pela qualidade dos produtos, reconhecimento da marca, 

agilidade e preço dos serviços de entrega e relacionamento com clientes. Em razão 

do processo de consolidação do mercado, a Devedora não pode garantir que novos 

competidores não ingressarão no segmento de fertilizantes e demais produtos 

químicos relacionados ou que os atuais não se tornarão mais competitivos. Da mesma 

forma, a Devedora não pode garantir que conseguirá manter a sua posição de 

mercado, tampouco que os atuais e novos competidores não adquirirão experiência 

e know-how para desenvolver produtos de qualidade a preços competitivos. Caso a 

Devedora não seja bem sucedida em se posicionar em relação à sua concorrência, 

poderá ter sua capacidade financeira afetada e diminuição da sua receita. 

Riscos sanitários relativos ao setor de alimentos podem prejudicar as 

vendas dos produtos da Devedora 

A Devedora está sujeita a riscos que afetam o setor de alimentos em geral, incluindo 

riscos causados por contaminação ou deterioração de alimentos, questões relativas 

à nutrição e saúde, reclamações de responsabilidade de produto, adulteração de 

produto, e indisponibilidade e transtorno de um recall de produto. Qualquer risco à 

saúde, real ou possível, associado aos produtos da Devedora, inclusive publicidade 

negativa referente a estes riscos, podem também causar a perda de confiança dos 

seus clientes e/ou dos consumidores dos seus produtos na segurança e qualidade de 

seus produtos. Os sistemas adotados pela Devedora para cumprimento das normas 

governamentais podem não ser totalmente eficientes para minimizar os riscos 

relativos à segurança alimentar e, portanto, a Devedora poderá ser demandada a 

indenizar consumidores em caso de contaminação ou deterioração de seus produtos. 

A Devedora pode não ser bem-sucedida na execução de sua estratégia de 

negócios, podendo afetar negativamente os seus planos para aumentar a 

sua receita, rentabilidade e capacidade produtiva 

O crescimento e desempenho financeiro da Devedora, bem como a expansão da sua 

capacidade produtiva e de suas instalações atuais, dependerão do seu sucesso na 

implementação de diversos elementos de sua estratégia que estão sujeitos a fatores 

que vão além do seu controle. A Devedora não pode assegurar que todas e quaisquer 

de suas estratégias serão executadas integralmente ou com sucesso e 

implementadas no cronograma previsto, o que impactaria o resultado e retorno 

financeiro esperado pela Devedora. 

A indústria de fertilizantes é influenciada por mudanças nas preferências dos clientes, 

hábitos alimentares dos consumidores, regulamentações governamentais, condições 

econômicas regionais e nacionais, tendências demográficas e práticas de vendas de 

varejistas. Alguns aspectos da estratégia da Devedora, como os projetos de expansão 

de suas unidades fabris em estudo e implementação, podem resultar no aumento 

dos custos operacionais, e esse aumento pode não ser compensado por um aumento 

correspondente na receita, resultando em uma diminuição das margens operacionais 

da Devedora e em um aumento em sua alavancagem financeira.  

Além disso, a Devedora pode não ser capaz de integrar com sucesso aquisições de 

outras sociedades que venham a ocorrer, ou implementar com sucesso sistemas 
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operacionais, administrativos e financeiros adequados e controles para conseguir 

os benefícios que espera resultar destas aquisições. O desvio da atenção da 

administração da Devedora e/ou quaisquer atrasos ou dificuldades relacionadas à 

integração dessas empresas ou ativos podem impactar negativamente e de forma 

relevante os negócios da Devedora.  

A eventual deterioração da situação financeira da Devedora em decorrência de 

fatores internos/externos, poderá afetar de forma negativa o seu fluxo de caixa 

futuro e, consequentemente, comprometer a realização do seu plano de expansão. 

A Devedora implementou ou poderá ter de implementar mudanças em seu plano de 

negócios, inclusive por meio de redirecionamento da sua produção para diferentes 

perfis de canais de venda e de clientes, como uma maior destinação ao público de 

varejo, em vez de pessoas jurídicas e food service. Estas mudanças podem ser 

temporárias ou definitivas, e seus efeitos sobre os negócios da Devedora não são 

quantificáveis ou verificáveis, integralmente, com base em desempenho passado, o 

que pode impactar seus resultados futuros.  

Assim, caso a Devedora não seja bem-sucedida na execução de sua estratégia de 

negócios, seus planos para aumentar a sua receita, rentabilidade e capacidade 

produtiva poderão ser afetados negativamente. Os eventos indicados acima podem 

afetar o fluxo de pagamento do CDCA e, consequentemente, dos CRA. 

Risco decorrente da pandemia de COVID-19 

O surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no geral, inclusive aquelas 

passíveis de transmissão por humanos, no Brasil ou nas demais partes do mundo, 

pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais interno e/ou global, 

conforme o caso, e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira. 

Adicionalmente, o surto, epidemia e/ou endemia de tais doenças no Brasil, poderá 

afetar diretamente o mercado de capitais e o mercado do agronegócio, os CRA, a 

Devedora e o resultado de suas operações. Surtos, epidemias, pandemias ou 

endemias ou potenciais surtos, epidemias, pandemias ou endemias de doenças, 

como o Coronavírus (COVID-19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a 

gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso nas operações 

da Devedora. Qualquer surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de uma doença que 

afete o comportamento das pessoas pode ter um impacto adverso relevante no 

mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira e no 

mercado do agronegócio. Surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças 

também podem resultar em políticas de quarentena da população ou em medidas 

mais rígidas de lockdown da população, o que pode vir a prejudicar as operações, 

receitas e desempenho da Devedora, bem como afetar a valorização dos CRA e de 

seus rendimentos. 

Riscos Relacionados à Securitizadora 

A Securitizadora dependente de registro de companhia aberta 

A Emissora foi constituída com o escopo de atuar como companhia securitizadora de 

Direitos Creditórios do Agronegócio, por meio da emissão de certificados de 

recebíveis do agronegócio. Para tanto, depende da manutenção de seu registro de 

companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a 

Securitizadora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às 

companhias abertas, seu registro poderá ser suspenso ou mesmo cancelado, 

afetando assim as suas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio. 

O objeto da companhia securitizadora e o patrimônios separados 
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A Securitizadora é uma companhia securitizadora de Direitos Creditórios 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 das Leis 11.076 e da 

Medida Provisória nº 1.103, cujos patrimônios são administrados separadamente. 

Os patrimônios separados de cada emissão têm como principal fonte de recursos 

os respectivos Direitos Creditórios do Agronegócio e suas garantias. Desta forma, 

qualquer atraso ou falta de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio por 

parte dos devedores, a Securitizadora terá sua capacidade de honrar as obrigações 

assumidas junto aos titulares de certificados de recebíveis do agronegócio reduzida.  

Não realização do Patrimônio Separado 

A Securitizadora é uma companhia destinada exclusivamente à aquisição e posterior 

securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio, nos termos da Medida Provisória 

nº 1.103 e da Lei 11.076, por meio da emissão de certificados de recebíveis do 

agronegócio. O Patrimônio Separado da presente Emissão tem como única fonte de 

recursos os respectivos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como todos os 

recursos deles decorrentes e as respectivas garantias vinculadas, na forma prevista 

no Termo de Securitização. Dessa forma, qualquer atraso ou inadimplência por parte 

da Devedora poderá afetar negativamente a capacidade da Securitizadora de honrar 

os pagamentos devidos aos Titulares de CRA. 

Não aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio 

A Securitizadora não possui a capacidade de originar créditos para securitização, 

sendo suas emissões realizadas com créditos originados por terceiros. Portanto, o 

sucesso na identificação e realização de parcerias para aquisição de créditos é 

fundamental para o desenvolvimento de suas atividades. A Securitizadora pode ter 

dificuldades em identificar oportunidades atraentes ou pode não ser capaz de efetuar 

os investimentos desejados em termos economicamente favoráveis. A falta de acesso 

a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e 

desenvolvimento futuros das atividades da Securitizadora, o que pode prejudicar sua 

situação financeira, assim como seus resultados operacionais, o que terminaria por 

impactar suas atividades de administração e gestão do Patrimônio Separado. 

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão 

A Securitizadora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de 

atividades, como auditores, Agente Fiduciário dos CRA, 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 Securitizadora, poderá ser necessária a substituição do prestador de 

serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem-sucedida e afetar 

adversamente os resultados da Securitizadora, bem como criar ônus adicionais ao 

Patrimônio Separado. 

Riscos associados à guarda física dos Documentos Comprobatórios  

A Securitizadora contratará a Instituição Custodiante, que será responsável pela 

guarda das vias físicas dos Documentos Comprobatórios que evidenciam a existência 

dos Direitos Creditórios do Agronegócio. A perda e/ou extravio dos Documentos 

Comprobatórios poderá resultar em perdas para os titulares de CRA. 

Administração e desempenho da Securitizadora e a existência de uma 

equipe qualificada 

A capacidade da Securitizadora de manter uma posição competitiva e a prestação de 

serviços de qualidade depende em larga escala dos serviços de sua alta 
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administração. Nesse sentido, a Securitizadora não pode garantir que terá sucesso 

em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua alta administração. 

A perda de pessoas qualificadas e a eventual incapacidade da Securitizadora de atrair 

e manter uma equipe especializada, com conhecimento técnico na securitização de 

recebíveis do agronegócio, poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, 

situação financeira e resultados operacionais da Securitizadora, 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 Securitizadora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA. 

Insuficiência do patrimônio líquido da Emissora frente ao valor total da 

oferta 

A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua 

quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário dos CRA e/ou à Securitizadora 

convocar Assembleia Geral de Titulares dos CRA para deliberar sobre as normas de 

administração ou liquidação do Patrimônio Separado. A Securitizadora somente 

responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de 

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou 

administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo patrimônio, 

bem como em caso de descumprimento comprovado das disposições previstas no 

Termo de Securitização. 

A totalidade do patrimônio da Securitizadora responderá pelos prejuízos que esta 

causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência, 

imprudência, imperícia ou por administração temerária ou, ainda, por desvio de 

finalidade do Patrimônio Separado, praticados com culpa ou dolo. Dessa forma, o 

patrimônio líquido da Securitizadora poderá não ser suficiente para fazer frente aos 

prejuízos que causar, o que poderá afetar negativamente a capacidade da 

Securitizadora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA. 

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 Direitos Creditórios do Agronegócio, 

tendo como objeto social a aquisição e securitização de Direitos Creditórios 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 Devedora, na forma prevista no 

CDCA, a Devedora não terá qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamentos. 

Em Assembleia Geral, os Titulares de CRA poderão deliberar sobre novas normas de 

administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, de forma que 

seu resultado poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante 

os respectivos Titulares de CRA. 

A Emissora poderá estar sujeita à insolvência, falência, recuperação judicial 

ou extrajudicial 

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário dos CRA 

deverá assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em 
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assembleia geral, os Titulares de CRA poderão deliberar sobre as novas normas de 

administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação destes, que poderá 

ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos 

Titulares de CRA. Ademais, ao longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora 

poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. 

Dessa forma, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, 

previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Direitos Creditórios do 

Agronegócio, principalmente em razão da falta de jurisprudência no Brasil 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 de 

CRA. 

Ausência de opinião legal sobre o Formulário de Referência da 

Securitizadora 

O Formulário de Referência da Securitizadora não foi objeto de auditoria legal para 

fins desta Oferta, de modo que não há opinião legal sobre due diligence com relação 

às informações constantes do Formulário de Referência da Securitizadora. 

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, 

alteração 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 Devedora 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 Devedora poderá 

impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA. 

Inadimplemento ou Insuficiência da Cessão Fiduciária 

Em caso de inadimplemento de qualquer uma das obrigações da Devedora, não 

sanado no prazo de cura previsto, conforme o caso, a Securitizadora poderá excutir 

a Garantia para o pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRA. Nessa 

hipótese, caso a Devedora deixe de adimplir com as obrigações constituídas no 

âmbito da Cessão Fiduciária por ela constituída, ou caso o valor obtido com a 

execução da Cessão Fiduciária 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. 

Avanços tecnológicos 

O desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias poderão resultar em 

uma redução significativa nos custos de produção de fertilizantes. A Devedora não 

pode estimar quando novas tecnologias estarão disponíveis, o nível de aceitação 

das novas tecnologias por seus concorrentes ou os custos associados a essas 

tecnologias. Quaisquer avanços tecnológicos que necessitem de investimentos 

significativos para a manutenção da competitividade, ou que, de outra forma, 

reduzam a demanda por fertilizantes, terão um efeito adverso relevante sobre os 

resultados operacionais da Devedora e, consequentemente, poderão afetar 

negativamente o pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio pela 

Devedora. 

COVID-19 
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O avanço da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) pode 

impactar, significativa e adversamente, a atividade econômica 

A Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do Coronavírus (COVID-19), 

em 11 de março de 2020. Para conter seu avanço, governos ao redor do mundo, 

inclusive no Brasil, têm adotado, em níveis diferentes, medidas que incluem restrição, 

total ou parcialmente, à circulação de pessoas, bens e serviços (públicos e privados, 

inclusive jurisdicionais), bem como ao desenvolvimento de determinadas atividades 

econômicas, inclusive fechamento de determinados estabelecimentos privados e 

repartições públicas. Adicionalmente, os governos têm atuado, mais fortemente, em 

suas economias, inclusive por meio de regulações e disponibilidade de liquidez, em 

resposta aos impactos econômicos derivados do avanço da pandemia. 

Esses eventos têm efeito negativo e significativo sobre a economia mundial e, 

especial, o Brasil, e incluem ou podem incluir: 

• Redução no nível de atividade econômica 

• Desvalorização cambial 

• Aumento do déficit fiscal e redução da capacidade da Administração Pública de 

realizar investimentos, realizar pagamentos e contratar serviços ou adquirir 

bens 

• Diminuição da liquidez disponível no mercado internacional e/ou brasileiro 

• Atrasos em processos judiciais, arbitrais e/ou administrativos, sobretudo 

aqueles que não são eletrônicos 

Estes eventos, se ocorrerem, e o prazo por que perdurarem, podem impor 

dificuldades no recebimento da remuneração dos CRA, o que poderia prejudicar seu 

preço de mercado dos certificados de recebíveis do agronegócio e afetar, direta ou 

indiretamente a Securitizadora e os Titulares de CRA. 

Redução de liquidez dos CRA 

A pandemia do Coronavírus (COVID-19) tem e terá impacto significativo e adverso 

nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no nível de atividade 

econômica, desvalorização cambial, aumento do déficit fiscal e diminuição da liquidez 

disponível no mercado. Nesse cenário, é possível haver redução ou inexistência de 

demanda pelos CRA nos respectivos mercados, devido à iliquidez que lhes é 

característica, da ausência de mercados organizados para sua negociação ou 

precificação e/ou de outras condições específicas. Em virtude de tais riscos, os 

Titulares de CRA poderão encontrar dificuldades para vender os CRA, em prazo, preço 

e condições desejados ou contratados. Até que a venda ocorra, os Titulares de CRA 

permanecerão expostos aos riscos associados aos CRA. 

Redução da capacidade de pagamento da Devedora 

A pandemia do Coronavírus (COVID-19) tem e terá impacto significativo e adverso 

nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no nível de atividade 

econômica, desvalorização cambial, aumento do déficit fiscal e diminuição da liquidez 

disponível no mercado. Nesse contexto, a Devedora sofrerá maior pressão sobre sua 

liquidez e, para preservar seu caixa e suas atividades, podem não pagar os valores 

devidos no âmbito do CDCA, lastro dos CRA, impactando negativamente a 

remuneração devida aos Titulares de CRA. 

Incerteza quanto à extensão da interpretação sobre os conceitos de caso 

fortuito, força maior e teoria da imprevisão 
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Os institutos de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, se adotados pelos 

agentes econômicos e reconhecidos por decisões judiciais, arbitrais e/ou 

administrativas, têm o objetivo de eliminar ou modificar os efeitos de determinados 

negócios jurídicos, com frustação da expectativa das contrapartes em receber os 

valores, bens ou serviços a que fizerem jus, em prazo, preço e condições 

originalmente contratados. 

Considerando que a pandemia do Coronavírus (COVID-19) tem e terá impacto 

significativo e adverso nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no 

nível de atividade econômica, desvalorização cambial, aumento do déficit fiscal e 

diminuição da liquidez disponível no mercado, é possível que a Devedora venha 

alegar a ocorrência de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, ou eventos 

com efeito similar, com o objetivo de eliminar ou modificar suas prestações devidas 

no âmbito do CDCA, lastro dos CRA. Se esta alegação for aceita, total ou 

parcialmente, por decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas, os Titulares de 

CRA terãoalteração das prestações a que fizer jus no âmbito dos CRA, em 

comparação com o prazo, o preço e as condições originalmente contratados, ou 

mesmo a extinção destas prestações, com impacto significativo e adverso em seu 

investimento. 

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos 

Interferência do Governo Brasileiro na economia 

O governo federal poderá intervir na economia brasileira e realizar modificações 

significativas em suas políticas e normas monetárias, creditícias, tarifárias, fiscais e 

outras de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo 

federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, implicaram, no 

passado, em controles de preços e salários, desvalorização do Real, bloqueio ao 

acesso a contas bancárias, controles sobre remessas de fundos para o exterior, 

intervenção do Banco Central para afetar as taxas básicas de juros, entre outras. A 

Devedora poderá vir a ser negativamente afetada por modificações nas políticas ou 

normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como: 

• variação cambial; 

• expansão ou contratação da economia brasileira e/ou internacional, conforme 

medida pelas taxas de crescimento do PIB; 

• inflação; 

• taxas de juros; 

• flutuações nas taxas de câmbio; 

• reduções salariais e dos níveis econômicos; 

• aumento do desemprego; 

• políticas cambiais, monetária e fiscal; 

• mudanças nas leis fiscais e tributárias;  

• racionamento de água e energia; 

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; e  

• outros fatores políticos, sociais, diplomáticos e econômicos que venham a 

ocorrer no Brasil ou que o afetem. 
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Acontecimentos e percepção de riscos nos mercados internacionais 

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, inclusive economias desenvolvidas e emergentes. Embora a 

conjuntura econômica desses países 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, o 

que poderia prejudicar seu preço de mercado dos certificados de recebíveis do 

agronegócio e afetar, direta ou indiretamente a Securitizadora e da Devedora. 

A inflação e os esforços do governo brasileiro de combate à inflação podem 

contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil  

No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e 

algumas medidas tomadas pelo governo brasileiro no intuito de controlá-las, 

combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem 

adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, 

contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil. As medidas do governo 

brasileiro para controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de 

política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a 

disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.  

Futuras medidas do governo brasileiro, inclusive redução das taxas de juros, 

intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real 

poderão desencadear aumento de inflação. Se o Brasil experimentar inflação elevada 

no futuro, a Devedora poderá não ser capaz de reajustar os preços que cobra de seus 

clientes e pagadores para compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de 

custos, o que poderá afetar sua condição financeira. 

A instabilidade cambial  

Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido forte oscilação 

com relação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. 

Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos 

econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações 

repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes 

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 se pode 

assegurar que a desvalorização ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras 

moedas não terá um efeito adverso nas atividades da Securitizadora e da Devedora. 

As desvalorizações do Real podem afetar de modo negativo a economia brasileira 

como um todo, bem como os resultados da Securitizadora e da Devedora, podendo 

impactar o desempenho financeiro, o preço de mercado dos CRA de forma negativa, 

além de restringir o acesso aos mercados financeiros internacionais e determinar 

intervenções governamentais, inclusive por meio de políticas recessivas. Por outro 

lado, a valorização do Real frente ao Dólar pode levar à deterioração das contas 

correntes do país e da balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no 

crescimento do produto interno bruto gerado pela exportação. 

Alterações na política monetária e nas taxas de juros  

O Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da política 

monetária e define a taxa de juros brasileira. A política monetária brasileira possui 
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como função controlar a oferta de moeda no país e as taxas de juros de curto prazo, 

sendo, muitas vezes, influenciada por fatores externos ao controle do Governo 

Federal, tais como os movimentos dos mercados de capitais internacionais e as 

políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. 

Historicamente, a política monetária brasileira tem sido instável, havendo grande 

variação nas taxas definidas.  

Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em 

recessão, já que, com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva 

e os investimentos se retraem, o que pode causar a redução da taxa de crescimento 

da economia, afetando adversamente a produção de bens no Brasil, o consumo, a 

quantidade de empregos, a renda dos trabalhadores e, consequentemente, os 

negócios da Securitizadora e da Devedora.  

Em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da 

inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento 

da economia, bem como trazendo efeitos adversos ao país, podendo, inclusive, afetar 

as atividades da Securitizadora e da Devedora.  

Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar 

negativamente a Securitizadora e a Devedora  

Uma 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, praticando uma taxa de juros mais elevada. Uma elevação significativa 

nos índices de inflação brasileiros e as atuais desacelerações das economias 

europeias e americana 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 Securitizadora, e a Devedora. 

Acontecimentos no Brasil 

A economia brasileira enfrentou algumas dificuldades e revezes e poderá continuar a 

declinar, ou deixar de melhorar, o que pode afetar negativamente a Devedora. O 

Brasil enquanto nação atualmente é classificado (sovereign credit rating) como BB- 

pelas agências Standard & Poor’s Rating Services e Fitch Ratings Brasil Ltda e como 

Ba2 pela Moody’s, o que representa um grau especulativo de investimento. Qualquer 

deterioração nessas condições pode afetar adversamente a capacidade produtiva da 

Devedora e consequentemente suas capacidades de pagamento. Qualquer 

deterioração nessas condições pode afetar adversamente a capacidade produtiva da 

Devedora e consequentemente sua capacidade de pagamento do CDCA. 

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, 

seus resultados e operações  

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus 

resultados e operações. O ambiente político brasileiro tem influenciado 

historicamente, e continua influenciando o desempenho da economia do país. A crise 

política afetou e continuará afetando a confiança dos investidores e a população em 

geral, o que resultou na desaceleração da economia e aumento da volatilidade dos 

títulos emitidos por empresas brasileiras.  

Além disso, algumas investigações atualmente em curso, conduzidas pela Polícia 

Federal, pela Procuradoria Geral da República e outras autoridades, tais como a 

“Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes”, podem ter um efeito negativo nos 

negócios da Devedora. Os mercados brasileiros vêm registando uma maior 

volatilidade devido às incertezas decorrentes de tais investigações. A “Operação Lava 
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Jato”, por exemplo, investiga o pagamento de propinas a altos funcionários de 

grandes empresas estatais em troca de contratos concedidos pelo governo e por 

empresas estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia, dentre 

outros. Como resultado da “Operação Lava Jato” em curso, uma série de políticos e 

executivos de diferentes companhias privadas e estatais no Brasil estão sendo 

investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funções ou foram 

presos. Por sua vez, a “Operação Zelotes” investigou alegações referentes a 

pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por companhias brasileiras a 

membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Alegou-se que tais 

pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas 

relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela secretaria da 

receita federal, que estariam sob análise do referido conselho.  

Essas investigações já tiveram um impacto negativo sobre a percepção geral de 

mercado da economia brasileira. Não se pode assegurar que as investigações não 

resultarão em uma maior instabilidade política e econômica ou que novas acusações 

contra funcionários do governo e de empresas estatais ou privadas não surgirão no 

futuro no âmbito destas investigações ou de outras. Além disso, não se pode prever 

o resultado de tais alegações, nem o seu efeito sobre a economia brasileira. O 

desenvolvimento desses casos pode afetar adversamente os negócios, condição 

financeira e resultados operacionais da Devedora e, portanto, sua capacidade de 

pagar os Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Fatores macroeconômicos que exerçam influência sobre os negócios da 

Emissora 

 

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que 

tange a ofertas públicas de CRA. Ademais, o Governo Brasileiro tem poderes para 

intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo 

adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de 

capital e limites à importação, podendo afetar as atividades da Emissora. Mais 

informações acerca da influência de fatores macroeconômicos nas atividades da 

Emissora estão descritas na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto. 
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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 nosso 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 referem 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 
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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. 

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 Direitos Creditórios do Agronegócio. 

O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia 

securitizadora no contexto do termo de securitização de Direitos Creditórios 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 dos CRA, 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. 

Medida Provisória nº 2.158-35 

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, conforme em vigor, com 

a redação trazida em seu artigo 76, acabou por limitar os efeitos do regime fiduciário 

que pode ser instituído por companhias securitizadoras, ao determinar que “as 

normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio 

de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza 

fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios 

que lhes são atribuídos”. 

Assim, os Direitos Creditórios do Agronegócio e os recursos deles decorrentes que 

sejam objeto de Patrimônio Separado, 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. 

Termo de Securitização de Créditos 

A emissão dos certificados de recebíveis do agronegócio é realizada por meio de 

termo de securitização de créditos, que vincula os respectivos Direitos Creditórios do 

Agronegócio à série de títulos emitidos pela securitizadora. O Termo de Securitização 

é firmado pela Emissora e o Agente Fiduciário dos CRA, e contêm todas as 

características dos créditos, incluindo a identificação do devedor, o valor nominal do 
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certificado de recebíveis do agronegócio e a identificação do lastro a que os créditos 

estejam vinculados, espécie de garantia, se for o caso, dentre outras.  



117 

TRIBUTAÇÃO DOS CRA  

Os Titulares de 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 eventualmente 

aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em operações com 

CRA. 

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil 

Como regra geral, os ganhos e rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas 

não-financeiras que negociam títulos ou valores mobiliários de renda fixa em bolsa 

de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas estão, nos termos do artigo 

46 da Instrução Normativa RFB nº 1585/2015, sujeitos à incidência do 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). Este prazo de 

aplicação é contado da data em que o Investidor efetuou o investimento, até a data 

de resgate. 

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, 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, uma vez que o resultado positivo deverá 

ser computado na base de cálculo no IRPJ e da CSLL. O rendimento também deverá 

ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Regra geral, 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. Já a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não financeiras, corresponde 

a 9% (nove por cento). 

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2015, os rendimentos 

em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas de acordo com a 

sistemática não-cumulativa do PIS e do COFINS estão sujeitos à incidência dessas 

contribuições às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% 

(quatro por cento), respectivamente.  

Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, 

agências de fomento, seguradoras, entidades de previdência e capitalização, 

corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de 

arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF, , nos termos do artigo 71 

da Instrução Normativa RFB nº 1585/2015. Os rendimentos e ganhos líquidos ou de 

capital auferidos pelas carteiras dos fundos de investimentos, inclusive aqueles 

decorrentes de investimentos realizados em CRA, também são, via de regra, isentos 
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do recolhimento do imposto de renda, conforme disposto pelo artigo 14 da Instrução 

Normativa RFB nº 1585/2015. 

Não obstante a isenção de IRRF, com o advento da Lei 13.169, a alíquota da CSLL 

aplicável às instituições financeiras e entidades 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, regra, 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. 

Ademais, no caso das instituições financeiras e determinadas entidades equiparadas, 

os rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão potencialmente sujeitos 

à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos 

por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, podendo haver exceções. 

Por fim, pessoas jurídicas isentas terão, nos termos do artigo 76, inciso II, da Lei 

8.981, seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte (de forma 

definitiva), ou seja, o imposto não é compensável com o IRPJ apurado ao final do 

exercício fiscal. No que diz respeito às entidades imunes, estão as mesmas 

dispensadas da retenção do imposto na fonte, desde que declarem sua condição à 

fonte pagadora, nos termos do artigo 71, da Lei 8.981, com redação dada pela Lei 

nº 9.065, de 20 de junho de 1955, e do artigo 72 da Instrução Normativa RFB nº 

1585/2015. 

Pessoas Físicas 

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 3°, inciso IV, da Lei 11.033. De acordo com a posição da Receita 

Federal do Brasil, expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa 

RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção , se aplicável, inclusive, a ganho 

de capital auferido na alienação ou cessão dos CRA. 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Como regra geral, os investimentos realizados por residentes ou domiciliados no 

exterior sujeitam se às mesmas normas de tributação pelo imposto sobre a renda 

previstas para os residentes ou domiciliados no país (artigo 85 da Instrução 

Normativa RFB nº 1.585/2015). Enquanto os rendimentos e ganhos auferidos pelos 

investidores pessoas jurídicas se sujeitam às alíquotas regressivas de 22,5% a 15% 

de IRRF previstas pelo artigo 46 da Instrução Normativa RFB nº 1585/2015, os 

rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos investidores pessoas físicas 

residentes ou domiciliados no exterior em decorrência da realização de investimentos 

no Brasil são isentos do IRRF, inclusive no caso de residirem em jurisdição de 

tributação favorecida. 

Exceção se faz para os investidores, pessoas jurídicas residentes, domiciliados ou 

com sede no exterior, em país sem tributação favorecida, que atuam no país de 

acordo com as normas previstas na Resolução CMN 4.373, e que investem em CRA 

(artigo 88 da Instrução Normativa RFB nº 1585/2015). Neste caso, os rendimentos 

auferidos encontram-se) sujeitos à alíquota de 15% (quinze por cento) de IRRF e os 

ganhos de capital auferidos na alienação de CRA em ambiente de bolsa de valores 

ou assemelhados são beneficiados pela isenção do IRRF. 

Imposto sobre Operações Câmbio 
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As operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos 

mercados financeiros e de capitais do Brasil, incluindo as operações de câmbio 

relacionadas com CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no 

ingresso, inclusive por meio de operações simultâneas, e no retorno dos recursos para 

o exterior, conforme disposto no artigo 15-B, incisos XVI e XVII do Decreto nº 6.306, 

de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Registre-se que a alíquota do 

IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, 

até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente às transações 

ocorridas após este eventual aumento. 

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários 

As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme 

disposto no artigo 32, parágrafo 2º, do referido Decreto nº 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 1,5% (um inteiro e cinquenta centésimos por 

cento) ao dia, relativamente às transações ocorridas após este eventual aumento. 
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INFORMAÇÕES DA EMISSORA 

Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora. As informações 

completas sobre a Emissora estão no seu Formulário de Referência. Leia-o antes de 

aceitar a Oferta. Asseguramos que as informações contidas nesta seção são 

compatíveis com as apresentadas no Formulário de Referência da Emissora. 

Conforme a faculdade descrita no item 5.1, Anexo III da Instrução CVM 400, para a 

consulta ao Formulário de Referência, acesse https://www.gov.br/cvm/pt-br, neste 

website, acessar, do lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em 

"Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações 

Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre 

outros)", buscar "ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S.A." no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em " ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.", após, em 

seguida clique em "Formulário de Referência". LEIA O FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 

Quanto ao Formulário de Referência, atentar para o fator de risco "Ausência 

de opinião legal sobre o Formulário de Referência da Emissora", constante 

da seção "Fatores de Risco", na página [=] deste Prospecto. 

Breve Histórico 

A Emissora, empresa de Securitização Agrícola do Grupo Ecoagro, foi constituída em 

2009, nos termos da Lei 11.076/04, com o objetivo principal de adquirir direitos 

creditórios do agronegócio com a consequente emissão de certificados de recebíveis 

do agronegócio no mercado financeiro e de capitais, buscando fomentar toda a 

produção agrícola brasileira, e disponibilizar aos investidores deste mercado um novo 

título financeiro capaz de aliar rentabilidade e segurança no investimento. 

O Grupo Ecoagro é controlado pela Ecoagro Participações S.A., constituída em 2013 

com o propósito único de deter participações em outras empresas, e ser a 

controladora do Grupo Ecoagro, sendo, o Grupo Ecoagro, formado por profissionais 

com experiência no mercado financeiro e de capitais que se especializaram na 

estruturação de operações de financiamento, principalmente do setor agropecuário. 

Assim, pioneira na securitização agrícola brasileira, a Emissora desenvolve e 

estrutura operações financeiras adequadas tanto às necessidades de rentabilidade e 

segurança de investidores, quanto à demanda de recursos para produtores e 

empresas rurais, no custeio e comercialização das safras agrícolas, utilizando os 

instrumentos financeiros disponíveis e respeitando o ciclo operacional da cadeia 

produtiva. 

Informações Setoriais  

Negócios, Processos Produtivos, Produtos e Mercados de Atuação da 

Emissora e Serviços Oferecidos 

O patrimônio da Emissora e o patrimônio representado pelos créditos que lastreiam 

os certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão são administrados 

separadamente, de sorte que o Patrimônio Separado das suas emissões tem como 

única fonte de recursos os direitos creditórios do agronegócio, as garantias a ele 

atreladas, e os recursos cedidos fiduciariamente nele representados. Desta forma, 

qualquer atraso ou falta de recebimento dos fluxos devidos nos termos dos direitos 

creditórios do agronegócio que compõem o Patrimônio Separado de suas emissões 

pode afetar negativamente a capacidade de a Emissora honrar suas obrigações 

perante os titulares dos certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão. 
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Ainda, a Emissora, sendo uma companhia securitizadora, tem por prática usual a 

administração separada de seu patrimônio próprio e dos patrimônios a ela afetados 

para fins de constituição do regime fiduciário dos lastros em suas atividades de 

securitização de direitos creditórios do agronegócio. Mesmo sendo a obrigada 

principal perante os titulares dos certificados de recebíveis do agronegócio, a 

Emissora utiliza os 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. 

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.  

Eventuais comentários da administração sobre as demonstrações financeiras da 

Emissora, explicitando: (i) razões que fundamentam as variações das contas do 

balanço patrimonial e das demonstrações de resultados da Emissora, tomando por 

referência, pelo menos, os últimos três exercícios sociais; e (ii) razões que 

fundamentam as variações das contas do balanço patrimonial e das demonstrações 

de resultados da Emissora, tomando por referência as últimas Informações 

Trimestrais (ITR) acumuladas, comparadas com igual período do exercício social 

anterior, se for o caso, estão dispostos no Formulário de Referência da Emissora, 

conforme exigido também pela CVM no Ofício Circular 002/2014. 

A Emissora adota procedimentos que mitigam os riscos envolvidos em sua atividade, 

porém, formalmente, não possui políticas de gerenciamento de risco. De acordo com 

a Instrução CVM 480, na condição de companhia aberta registrada na Categoria “B”, 

a Emissora está dispensada de incluir políticas de gerenciamento de risco no 

Formulário de Referência. 

Administração da Emissora 

A administração da Emissora compete a seus órgãos internos, conselho de 

administração e Diretoria, estando às competências entre eles divididas da forma 

descrita abaixo. 

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 da Emissora:  

(i) fixar a orientação geral dos negócios da Emissora; 

(ii) eleger e destituir os Diretores da Emissora e fixar-lhes as atribuições, 

observado o que a respeito dispuser o Estatuto Social; 
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(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e 

documentos da Emissora, bem como solicitar informações sobre contratos 

celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros atos; 

(iv) convocar a assembleia geral quando julgar conveniente e, no caso de 

assembleia geral ordinária, no prazo determinado por lei; 

(v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

(vi) aprovar a alienação ou aquisição de quotas ou ações de emissão de outras 

sociedades e de propriedade da Emissora; 

(vii) 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 

Emissora, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações 

de terceiros; 

(viii) aprovar a contratação de auditores externos independentes; 

(ix) aprovar e autorizar previamente a Diretoria celebrar contratos de 

empréstimos; 

(x) 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); 

(xi) 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; 

(xii) deliberar e aprovar sobre a emissão de ações, debêntures, bônus de 

subscrição, Certificados de Recebíveis de Agronegócio - CRA 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; e 

(xiii) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela assembleia 

geral. 

O conselho de administração da Emissora é composto pelos seguintes membros:  

Nome Cargo Início do Mandato Término do Mandato 

Roberta Lacerda 
Crespilho 

Conselheira 
07/05/2020 07/05/2022 

Joaquim Douglas de 
Albuquerque 

Conselheiro 
07/05/2020 07/05/2022 

Milton Scatolini Menten Presidente 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 ao Diretor Presidente:  

(i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores; 
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(ii) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o 

relatório anual da administração da Emissora, 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; 

(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 Emissora; e 

(iv) manter atualizado o registro da Emissora em conformidade com a 

regulamentação aplicável da CVM. 

Compete ao Diretor de Distribuição, além das atribuições definidas pelo Conselho de 

Administração, nos termos da legislação em vigor:  

(i) Distribuição de Certificados de Recebíveis de Agronegócio e de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários; e 

(ii) Cumprimento das normas especificas da Comissão de Valores Mobiliários: (a) 

de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores 

aplicáveis à distribuição de valores mobiliários; b) que dispõem sobre o dever 

de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do 

cliente; e c) que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as 

operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa 

referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e Valores.” 

Nome Cargo Início do Mandato Término do Mandato 

Milton Scatolini Menten Diretor Presidente 10/03/2021 10/03/2023 

Cristian de Almeida 
Fumagalli 

Diretor de Relação com 
Investidores e de 

Distribuição 

10/03/2021 10/03/2023 

Descrição do Capital Social e Principais Acionistas da Emissora 

A Companhia tem por objeto (i) a aquisição de quaisquer direitos creditórios do 

agronegócio com a consequente emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio no mercado financeiro e de capitais; e (ii) a realização e/ou a prestação 

de negócios e/ou serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos 

creditórios do agronegócio, incluindo, mas não se limitando, a administração, 

recuperação e alienação de direitos creditórios do agronegócio bem como a realização 

de operações em mercados derivativos. 

Os acionistas da Emissora são: Ecoagro Participações S.A (99,999%) e Moacir 

Ferreira Teixeira (0,001%) 

Descrição do Patrimônio Líquido da Emissora 

O patrimônio líquido da Emissora em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 

2.567.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e sete mil reais). 
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PORCENTAGEM DE OFERTAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA EMISSORA 

Porcentagem de Ofertas Públicas realizadas com patrimônio 
separado 

100% (cem por cento) 

Porcentagem de Ofertas Públicas realizadas com 
coobrigação da Emissora (*) 

0% (zero por cento) 

(*) O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares de CRA da presente Emissão não conta 
com qualquer garantia adicional ou coobrigação da Emissora. 

Ofertas Públicas Realizadas 

Atualmente, a Emissora possui 122 (cento e vinte e dois) ofertas públicas emitidas 

de valores mobiliários ainda em circulação, totalizando um montante de R$ 

20.651.200.000,00 (vinte bilhões e seiscentos e cinquenta e um milhões e duzentos 

mil reais), em 28 de abril de 2022 

Proteção Ambiental 

Para maiores informações acerca das pendências judiciais e trabalhistas da Emissora, 

vide seu Formulário de Referência. 

Efeitos da ação governamental nos negócios da Emissora 

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que 

tange a ofertas públicas de CRA. Ademais, o Governo Brasileiro tem poderes para 

intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo 

adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de 

capital e limites à importação, podendo afetar as atividades da Emissora. Mais 

informações acerca da influência de fatores macroeconômicos nas atividades da 

Emissora estão descritas na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados a 

Fatores Macroeconômicos” na página [=] deste Prospecto Preliminar.  

Fatores macroeconômicos que exerçam influência sobre os negócios da 

Emissora 

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que 

tange a ofertas públicas de CRA. Ademais, o Governo Brasileiro tem poderes para 

intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo 

adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de 

capital e limites à importação, podendo afetar as atividades da Emissora. Mais 

informações acerca da influência de fatores macroeconômicos nas atividades da 

Emissora estão descritas na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto. 

Pendências Judiciais e Trabalhistas 

Para maiores informações acerca das pendências judiciais e trabalhistas da Emissora, 

vide seu Formulário de Referência, nos itens 4.3 ao 4.7. 

Descrição dos produtos e/ou serviços em desenvolvimento 

Não há produtos e/ou serviços em desenvolvimento pela Emissora. 

Relação de dependência dos mercados nacionais e/ou estrangeiros 

A Emissora atualmente possui seus negócios concentrados no mercado nacional, pois 

não possui títulos emitidos no exterior, tendo, neste sentido, uma relação de 

dependência com o mercado nacional. 

Contratos relevantes celebrados pela Emissora 
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Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. A Emissora contrata 

prestadores de serviço no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do 

agronegócio. Além disso, entendemos por clientes os investidores que adquirem os 

certificados de recebíveis do agronegócio emitidos pela Emissora.  

Relacionamento com Fornecedores e Clientes 

O relacionamento da Emissora com os fornecedores e com os clientes é regido pelos 

documentos das respectivas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio. 

Negócios com partes relacionadas 

Conforme item 16.2 do Formulário de Referência da Emissora. Acessar: 

https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar "Informações de Regulados”, 

clicar em “Companhias”, após, clicar em “Consulta a Informações de “Companhias”, 

em seguida clicar em “Documentos e Informações de Companhias”, buscar “Eco 

Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio”, e selecionar “Formulário de 

Referência”). 

Patentes, Marcas e Licenças 

A Emissora não possui patentes, marcas, tampouco licenças. 

Número de Funcionários e Política de Recursos Humanos 

A Emissora atua exclusivamente no mercado nacional e não possui funcionários 

contratados tampouco política de recursos humanos. 

Concorrentes 

A Emissora possui como principais concorrentes no mercado de Direitos Creditórios 

do Agronegócio outras companhias securitizadoras, dentre as principais: Gaia Agro 

Securitizadora S.A. e Octante Securitizadora S.A.  

Principais Fatores de Risco da Emissora 

Os 5 (cinco) principais fatores de risco relativos à Emissora e suas atividades estão 

descritos na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados à Emissora”, sendo 

eles: “A Emissora depende do registro de companhia aberta”; “Não aquisição de 

Direitos Creditórios do Agronegócio ou créditos imobiliários”. “A Administração da 

Emissora e a existência de uma equipe qualificada”; “Risco Operacional”; e “Riscos 

relacionados aos fornecedores da Emissora”, na página [=] e seguintes deste 

Prospecto. 

Informações Cadastrais da Emissora 

Identificação da Emissora 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 
CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

Registro na CVM 021741 

Sede 
Avenida Pedroso de Morais, 1553, 3º andar, 
conjunto 32, CEP 05419-001 

Diretor de Relações com Investidores Cristian de Almeida Fumagalli 

Auditores Independentes PWC Auditores Independentes 

Jornais nos quais divulga informações “O Estado de São Paulo” e D.O.E. São Paulo 

Website na Internet http://www.ecoagro.agr.br/ 

Informações Sobre o Coordenador líder  

XP Investimentos 
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O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e de serviços financeiros, 

que tem por missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida 

das pessoas. 

A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil, como um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em 

investimentos em bolsa de valores e oferecendo educação financeira para os 

investidores, vindo a tornar-se uma corretora de valores em 2007. 

Com o propósito de oferecer educação e de melhorar a vida das pessoas por meio de 

investimentos independentes dos grandes bancos, a XP Investimentos vivenciou uma 

rápida expansão. 

Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária de 49,9% no Grupo XP. 

Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta 

inicial de ações na Nasdaq, sendo avaliada em mais de R$78 bilhões à época. 

O Grupo XP tem as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui 

serviços de corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e 

jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma 

plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de 150 

gestores; (ii) gestão de recursos, com mais de R$94 bilhões de reais sob gestão em 

suas diferentes gestoras especializadas, sob a marca “XP Asset”, que oferece fundos 

de investimentos em renda fixa, renda variável, fundos de investimentos imobiliários 

e outros fundos de investimento estruturados; e (iii) mercado de capitais, que 

engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura 

de capital e assessoria financeira. Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo 

XP ainda detém as marcas “Rico” (www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br). 

Em 9 de novembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.645.000 clientes 

ativos e mais de 7.000 Agentes Autônomos em sua rede, totalizando R$563 bilhões 

de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova 

Iorque, Londres e Genebra. 

Atividade de Mercado de Capitais da XP Investimentos 

A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes 

corporativos e investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma 

equipe altamente experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local 

(Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida 

Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A, Crédito 

Estruturado, Project Finance e Development Finance. 

No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando 

o primeiro lugar no Ranking Anbima de Distribuição de Fundo de Investimento 

Imobiliário, tendo coordenado 32 ofertas que totalizaram R$ 10,2 bilhões em volume 

distribuído, representando 59,1% de participação nesse segmento até Novembro 

2020. Ainda no Ranking Anbima Distribuição de Renda Fixa, detém a 1ª colocação 

nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI. Na visão consolidada que 

engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está classificada em 2º 

lugar, tendo distribuído R$ 2,7 bilhões em 24 operações no período. 

Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas 

primárias e secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito 

global com o apoio de uma equipe de equity sales presente na América do Norte, 

América Latina e Europa e de uma equipe de equity research que cobre mais de 45 

empresas de diversos setores. Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de 

Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo CB na estruturação da 
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operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via Varejo; follow-

on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5 

bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; followon da Movida no valor de 

R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da 

Vivara no valor de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 

milhões; follow-on de LOG Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO 

da C&A no valor de R$1.627 milhões de reais e no IPO do Banco BMG no valor de 

R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor de R$760 

milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on de Unidas no 

valor de R$1.837 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder 

em alocação de varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o 

equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda 

variável alocados nos referidos anos. 

Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições 

da XP Investimentos, oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, 

coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e 

reestruturações societárias. 
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SETOR – O MERCADO DE FERTILIZANTES 

 

MERCADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

 

Defensivos Agrícolas 

 

Defensivos agrícolas são produtos químicos, físicos ou biológicos utilizados no 

controle de seres vivos considerados nocivos ao homem, sua criação e suas 

plantações. São também conhecidos por pesticidas, praguicidas, agroquímicos ou 

produtos fitossanitários. Entre os defensivos agrícolas são encontrados produtos que 

controlam plantas invasoras (herbicidas), insetos (inseticidas), fungos (fungicidas), 

bactérias (bactericidas), ácaros (acaricidas) e ratos (rodenticidas). 

 

Segundo estimativas da ESALQ/USP, as pragas podem causar cerca de 40% dos 

danos à produção vegetal, enquanto os agentes causais de doenças (fungos, 

bactérias, vírus, nematóides, fitoplasmas etc.) são responsáveis por 15% dos danos. 

Em regiões de clima tropical, como o Brasil, são maiores os números e a severidade 

das pragas – plantas daninhas, insetos, fungos – tornando mais intensivo o uso dos 

defensivos. 

 

O mercado e as importações de defensivos agrícolas podem ser segmentados de 

acordo com lógicas distintas. Se levada em conta a propriedade intelectual, os 

produtos podem ser segmentados em Patenteados ou Genéricos. Se consideradas 

as etapas mais importantes da cadeia produtiva, os produtos podem ser 

classificados como Técnicos ou Formulados. Se consideradas as principais 

funcionalidades, os produtos podem ser agrupados em Inseticidas, Fungicidas, 

Herbicidas e Outros. 

 

As tecnologias de processo associadas à produção de defensivos podem ser divididas 

em tecnologia de síntese (processo para obtenção do princípio ativo isolado e em 

altas concentrações, também chamado de produto técnico) e tecnologia de 

formulação (processo para obtenção do produto final que consiste na mistura do 

princípio ativo com solventes e outros compostos que aumentam a eficácia da 

aplicação). 

 

O Mercado de Defensivos Agrícolas 

 

O setor agrícola brasileiro é um grande mercado para a indústria mundial de 

defensivos agrícolas. 

 

O mercado de defensivos agrícolas no Brasil chegou a 1,7 bilhão de dólares em 2021, 

com elevação de 21,7% sobre julho a setembro de 2020. Embora represente um 

aumento, o cenário instável sofre com a escassez de matérias-primas importadas, 

elevação dos custos e, especialmente, falta de garantia de entrega de insumos pela 

China1. 

 

 

 

 

 

1 https://www.istoedinheiro.com.br/industria-de-defensivos-ve/ 
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A grande relevância do mercado brasileiro de defensivos agrícolas pode ser explicada 

pela extensão da área plantada no país e pelo volume de defensivos utilizado por 

área plantada (nas culturas de soja e cana-de-açúcar, o Brasil apresenta uma 

utilização de defensivos 2 e 3 vezes maiores que a média global, respectivamente).  

 

As condições climáticas, que influenciam fortemente a produtividade agrícola do país, 

também contribuem para a proliferação de pragas e pestes nas lavouras. 

 

Além das diferenças climáticas, é importante notar que as diferentes culturas 

agrícolas demandam diferentes defensivos agrícolas e em diferentes quantidades. 

Sendo assim, o mix de culturas por país também é um fator importante para explicar 

diferenças de consumo de defensivos entre os países. 

 

Entre 2006 e 2012, a participação do Brasil no mercado global de defensivos agrícolas 

aumentou significativamente. Este aumento é função do crescimento mais acelerado 

do mercado local em relação ao resto do mundo (16,1% versus 7,6% ao ano, 

respectivamente) que foi impulsionado, principalmente, pelo crescimento recente na 

área plantada das grandes culturas brasileiras e pela utilização cada vez maior de 

defensivos mais sofisticados2. 

 

Devido à complexidade agrícola em um clima tropical que favorece doenças como a 

ferrugem da soja, cada vez mais agressiva, os fungicidas passaram a ser a classe de 

produtos mais comercializada no País em 2021, com ao redor de 30% do mercado. 

Os inseticidas representaram 29% das vendas e os herbicidas 28%3. 

 

Entre as culturas, 55% dos defensivos agrícolas foram destinados à cultura da soja 

em 2021. O milho e o algodão ocuparam a segunda posição entre as que mais 

demandaram defensivos, com 16% e 7% de participação, respectivamente. E a cana 

teve uma participação de 4% . 

 

Segundo o BNDES, observa-se consistente sazonalidade nas vendas de defensivos 

agrícolas: 70% das vendas concentram-se no segundo semestre do ano4. 

 

Tendência de Comportamento da Demanda  

 

Para fazer frente a essa crescente demanda por produtos agrícolas, são esperados 

dois movimentos: aumento da área plantada e crescimento da produção agrícola por 

hectare. De um lado, a área plantada deve se expandir para zonas antes não 

exploradas, como regiões degradadas ou não agriculturáveis que necessitam de 

maiores investimentos para chegar a níveis de produção satisfatórios. Por outro lado, 

a produtividade das lavouras deve aumentar com o auxílio de novas tecnologias e 

técnicas de cultivo. Ambos os movimentos geram um aumento da demanda por 

defensivos. 

 

Culturas transgênicas tendem a aumentar a demanda por agroquímicos nos casos 

em que é desenvolvida na planta uma maior resistência ao defensivo. Com isso é 

 

 

 

 

2 Phillips McDougall, 2013, https://www.phillipsmcdougall.com/home.asp 
3 SINDIVEG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal), https://sindiveg.org.br/mercado-total/ 
4 SINDIVEG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal), https://sindiveg.org.br/mercado-total/ 

https://www.phillipsmcdougall.com/home.asp
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possível aplicar um novo defensivo ou um defensivo em maior quantidade sem 

impactar o desenvolvimento da planta. Nos casos em que a modificação genética cria 

uma resistência à praga, a demanda por agroquímicos tende a diminuir por reduzir 

a necessidade de sua aplicação. Neste caso, no entanto, a resistência à praga pode 

ser apenas temporária, uma vez que as pragas estão em constante evolução. 

 

Atores relevantes da indústria afirmam que os transgênicos não representam uma 

ameaça ao mercado de defensivos agrícolas devido à complementaridade entre os 

produtos (defensivos e sementes geneticamente modificadas). Também é importante 

ressaltar que mesmo em culturas com alto índice de utilização de sementes 

transgênicas, como a soja no Brasil e milho nos EUA, existe uma perspectiva de 

aumento do uso de defensivos – reforçando que defensivos e sementes transgênicas, 

em muitos casos, são complementares e não substitutos. 

 

Na busca pelo aumento da produtividade, observa-se também uma mudança no 

comportamento da demanda. Agricultores de vários países têm cada vez mais exigido 

soluções integradas para suas lavouras. Por exemplo, observa-se uma tendência de 

compra conjunta de defensivos e sementes geneticamente modificadas. 

 

No Brasil, assim como no cenário mundial, o crescimento da produção agrícola 

nacional para responder ao aumento da demanda global por produtos agrícolas 

seguirá dois caminhos: expansão da área cultivada e aumento de produtividade. 

Ambos os caminhos terão impacto no crescimento na demanda por defensivos. 

 

Outros fatores podem afetar a dinâmica do mercado brasileiro de defensivos 

agrícolas: o surgimento de novas pragas; o desenvolvimento de novas tecnologias; 

e a queda de patentes (e consequente crescimento do mercado de genéricos). 

 

Balança Comercial do Segmento de Defensivos Agrícolas 

 

Em 2021, o mercado de defensivos agrícolas brasileiros mercado apresentou 

crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior, atingindo 1.181.351 toneladas5. 

No total, 209,3 milhões de hectares foram tratados com pesticidas no período, 

aumento de 16,8 milhões hectares em comparação a 2020, disse o Sindicato Nacional 

da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg)6.  

 

Dinâmica da Indústria 

 

No Brasil, o mercado é dominado por grandes corporações complementado por 

players locais e internacionais. 

Formuladoras 

Syngenta Nufarm 

Bayer FMC 

BASF Sumitomo 

Corteva UPL 

Crop Science Rainbow 

Chemical 

 

 

 

 

5 SINDIVEG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal), https://sindiveg.org.br/mercado-total/ 
6 https://www.istoedinheiro.com.br/industria-de-defensivos-ve/ 
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Jiangsu Yangnong Adama 

          

Fonte: Agropages, 20197 

 

A atuação desses players pode ser dividida de acordo com o tipo de produto que eles 

comercializam (produtos patenteados e/ou genéricos) e também de acordo com as 

etapas realizadas (síntese e/ou formulação e/ou distribuição). 

 

Legislação Nacional Aplicável 

 

Este resumo não tem o propósito de elencar todas as normas, nem constitui promessa 

de atualização de informações acerca da legislação aplicável e/ou futuras alterações 

durante a vigência da operação de securitização, nem opinião legal a potenciais 

investidores. 

 

Aos investidores que tenham interesse em conhecer a legislação aplicável e se 

manter atualizados acerca do arcabouço legal e/ou aspectos técnicos relacionados à 

produção e comercialização de agroquímicos, recomenda-se consultar os órgãos 

Federais e Estaduais reguladores competentes acerca da legislação acima referida, 

sobre a legislação complementar e posterior aplicável; bem como, consultar 

profissionais da área e/ou consultores especializados em regulamentação de 

agroquímicos. 

 

Os Agroquímicos só podem ser produzidos, manipulados, importados, exportados, 

comercializados e utilizados no território nacional se previamente registrados no 

órgão federal competente (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA), atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos 

setores de agricultura (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA), 

saúde (Agência de Nacional Vigilância Sanitária – ANVISA) e meio ambiente (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA). 

 

Após a obtenção do registro do Agroquímico no órgão federal competente, faz-se 

necessária a obtenção de autorização nos Estados da Federação onde serão 

comercializados, atendo-se as determinações dos órgãos Estaduais competentes. 

 

A legislação aplicável ao registro federal de agroquímicos é a Lei nº 7.802/1989, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.074/2002, com nova redação e dispositivos 

incluídos por meio do Decreto 5.549/2005, do Decreto 5.981/2006 e do Decreto 

6.913/2009. Além disso, tramita na Câmara o projeto de Lei nº 6.299/2002 que visa 

modificar o controle da autorização de novos agrotóxicos no Brasil. 

 

A legislação envolvida no cadastramento do Agroquímico no âmbito Estadual é 

específica a cada Unidade da Federação, dispensável de ser elencada em sua 

totalidade neste documento. 

 

O registro de um Agroquímico é aplicável aos Produtos Técnicos e Produtos 

Formulados. Os Produtos Técnicos representam o ingrediente ativo em sua forma 

concentrada e são utilizados somente em ambiente industrial, para a industrialização 

 

 

 

 

7 https://www.agrolink.com.br/noticias/top-20--agroquimicas-faturam-us--59-53-bilhoes_440122.html 
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do Produto Formulado. Os Produtos Formulados são formulações preparadas a partir 

do Produto Técnico, em diferentes formas de apresentação e diferentes 

concentrações do Produto Técnico. Somente o Produto Formulado é envasado e se 

encontra no comércio para uso pelo produtor rural, mediante prescrição agronômica. 

No entanto, para possibilitar a avaliação de registro de um Produto Formulado, 

primeiramente é necessário que haja a avaliação e registro do Produto Técnico. 

 

Os Agroquímicos, sob a forma de Produtos Formulados, são produtos registrados 

para uso no controle de doenças (fungicidas), insetos e ácaros 

(inseticidas/acaricidas) e para o controle de plantas infestantes (herbicidas), que são 

os alvos a serem controlados nas diversas culturas agrícolas. Cada Produto 

Formulado contém em seu registro, a bula aprovada contemplando as 

recomendações específicas de culturas e alvos e somente para estes é possível o seu 

comércio e uso. Para a obtenção da bula aprovada com tais culturas e alvos, é 

necessária a condução de testes de eficiência agronômica e de determinação de 

resíduo. Além destes testes, para a obtenção do registro de um Produto Formulado, 

e também do Produto Técnico, é necessária a condução de diversos testes que 

avaliam as propriedades físico-químicas, ecotoxicológicas e toxicológicas do produto. 

 

Para possibilitar a obtenção do registro de um Produto Técnico e de um Produto 

Formulado, aplicando-se as determinações legais para tal, é necessária a submissão 

do requerimento de registro aos órgãos competentes. Isso inclui, resumidamente, 

dentre outras informações, a apresentação dos testes acima descritos: propriedades 

físico-químicas, ecotoxicológicas e toxicológicas (para Produto Técnico e Formulado); 

eficiência agronômica e de determinação de resíduo (somente para Produto 

Formulado). A execução destes testes demanda de planejamento antecipado para a 

condução, e devem ser iniciados no mínimo com dois anos de antecedência à 

submissão de registro. A análise das informações submetidas para o registro do 

Agroquímico requer um prazo médio de três anos para avaliação pelos órgãos 

federais competentes, após a data de submissão do requerimento de registro. 

Somente após a conclusão desta avaliação é que o Certificado de Registro do 

Agroquímico é emitido. Com este documento, é possível iniciar qualquer 

movimentação com o produto: produção, manipulação, importação, exportação e 

comercialização; bem como, o cadastramento para possibilitar o comércio nos 

Estados. 

 

Fertilizantes 

 

Fertilizantes são compostos minerais ou orgânicos que visam suprir substâncias 

fundamentais para o melhor desenvolvimento de vegetais. São aplicados na 

agricultura com o objetivo de repor nutrientes minerais essenciais que se perdem 

com o uso intensivo do solo e também para aumentar a produtividade da terra. 

 

Nutrientes minerais essenciais são fundamentais para plantas completarem seu ciclo 

completo de vida. Esses nutrientes são divididos em três grupos: os macronutrientes 

primários, os macronutrientes secundários e os micronutrientes. Os macronutrientes 

primários são: nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). Quando misturados são 

conhecidos como fórmulas de NPK, em referência à sigla de cada elemento químico. 

Os macronutrientes secundários são: Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S). E os 

micronutrientes são: Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), 

Molibdênio (Mo), Zinco (Zn), Cobalto (Co) e Silício (Si). 
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A natureza da composição dos fertilizantes define a classificação do fertilizante, como 

se pode observar na tabela abaixo:8 

 

 

 

Mercado Brasileiro de Fertilizantes 

 

O mercado brasileiro de fertilizantes foi de 42.5 milhões de toneladas em 2021, 

aumento de 14% se comparado ao mesmo período do ano anterior9. O Brasil é o 

quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás apenas dos EUA, Índia 

e China.10 

 

Mesmo estando entre os cinco maiores consumidores, o Brasil ainda utiliza pouco 

fertilizante em relação aos países com a agricultura mais desenvolvida. Por outro 

lado, o Brasil tem taxas de crescimento no mercado de fertilizantes maiores que a 

taxa mundial. O consumo de fertilizantes no Brasil está concentrado em três culturas: 

soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Elas representam aproximadamente 90% do 

consumo brasileiro de fertilizantes11. 

 

Com esse aumento da demanda, o Brasil está vulnerável a variações nos preços 

internacionais, já que a maioria dos fertilizantes usados no Brasil é proveniente de 

 

 

 

 

8 ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos), http://anda.org.br/ 
9 https://exame.com/agro/geopolitica-dara-o-tom-no-mercado-de-fertilizantes-no-brasil-diz-anda/ 
10ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos) https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60596334 
11 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60596334 
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importação e está sujeita à variação da taxa de câmbio, de frete e problemas de 

infraestruturas enfrentados nos portos brasileiros. 

 

Como os fertilizantes compõem grande parte do custo dos produtores, os preços das 

commodities são sensíveis a variações dos preços dos fertilizantes. 

 

Adicionalmente, crises geopolíticas podem influenciar no mercado de fertilizantes, 

como é o caso da Guerra da Ucrânia, uma vez que os produtos oriundos da Rússia 

correspondem a 23% das importações12. 

 

Cadeia Produtiva 

 

As matérias-primas amônia, enxofre e rocha fosfática são utilizadas na elaboração 

dos produtos intermediários: ácido nítrico, ácido sulfúrico e ácido fosfórico, com 

os quais são fabricados os fertilizantes básicos - ureia, nitrato de amônio, sulfato 

de amônio, monosulfato de amônia (MAP), dissulfato de amônia (DAP), 

termofosfato (TSP), superfosfato triplo e superfosfato simples (SSP) e a rocha 

fosfática acidulada. O processo de granulação e mistura dos fertilizantes básicos 

dá origem aos fertilizantes finais (conhecidos pela sigla NPK: nitrogenados, 

fosfatados e potássicos) para serem finalmente comercializados e utilizados na 

lavoura. 

 

Essas informações sobre a cadeia produtiva são importantes para entender a 

estrutura econômica e a organização industrial do setor. A produção de fertilizantes 

requer altos investimentos iniciais não recuperáveis (sunk costs) para a prospecção 

mineral e compra de maquinário, exigindo consideráveis economias de escala. Uma 

vez fabricados, os fertilizantes intermediários, a mistura e distribuição dos 

fertilizantes formulados (NPK) é relativamente simples. Por essa razão, a cadeia 

produtiva é concentrada à montante, enquanto à jusante é fragmentada. 

 

O Mercado de Fertilizantes 

 

O mercado de fertilizantes é um dos setores de maior crescimento no mundo e no 

Brasil superou de maneira consistente o crescimento nos demais países do mundo 

nos últimos anos, conforme dados da IFA. Os principais fatores que influenciam o 

crescimento da demanda por fertilizantes estão descritos abaixo. 

 

A evolução do mercado de insumos mundial é fundamental para o desenvolvimento 

do setor agrícola mundial, pelos seguintes fatos: 

 

- Demanda por alimentos: a demanda por alimentos vem crescendo além do aumento 

da população mundial. A ONU estima um aumento de 75 milhões de pessoas por ano. 

Existe uma tendência da migração da população que vive nas áreas rurais para as 

áreas urbanas e a produção agrícola deve ter uma produtividade maior para atender 

toda essa demanda adicional. 

 

 

 

 

 

12 https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/03/03/guerra-na-ucrania-por-que-o-brasil-depende-tanto-

dos-fertilizantes-da-russia.ghtml 
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- Crescimento do PIB per capita: com o aumento do PIB per capita, principalmente 

nos países em desenvolvimento, há um aumento no padrão de vida da população, 

que começa a demandar alimentos com maior qualidade. A produção agrícola deve 

acompanhar essa tendência. 

 

- Energia renovável: Em razão de uma maior preocupação com práticas sustentáveis, 

observa-se uma maior demanda por fontes de energia renováveis, como o etanol 

derivado da cana de açúcar. 

 

A indústria brasileira de fertilizantes sofreu um significativo processo de consolidação 

nos últimos anos, onde pequenas empresas regionais foram adquiridas, perderam 

participação ou saíram do mercado. 

 

Apesar disso, observa-se um déficit na balança comercial brasileira de fertilizantes 

em função não apenas da demanda aquecida do setor agrícola nacional, mas também 

da estrutura de produção e da dotação de fatores domésticos. Uma das principais 

razões para que a oferta doméstica seja altamente inelástica é a própria dotação de 

fatores de produção do país, pois as fontes de nitrogênio, potássio e fósforo nacionais 

são insuficientes, subaproveitadas e/ou de difícil lavra. O fato da demanda por 

fertilizantes crescer mais do que a capacidade produtiva nacional aumenta a 

vulnerabilidade do Brasil em relação às variações dos preços no mercado 

internacional, às taxas de câmbio, aos fretes e aos problemas logísticos dos portos 

brasileiros. Para que a produção interna aumente a sua participação no total das 

vendas, são necessários investimentos na produção (guardados os limites 

geológicos) e na infraestrutura logística (transporte, armazenamento e portos). O 

consumo nacional depende, principalmente, do preço recebido pelos agricultores 

(renda), sendo influenciado também pelo preço relativo dos fertilizantes e demais 

insumos (relação de troca), pela política agrícola (crédito de custeio, preços mínimos, 

etc.), pela expectativa de preços futuros e pela evolução da tecnologia agrícola. 

 

O Brasil tem importância no mercado mundial não só pelo volume, mas também pelo 

fato de sua demanda estar principalmente concentrada no segundo semestre do ano, 

quando ocorre o plantio da safra de verão (outros principais países compradores 

concentram suas compras no primeiro semestre em virtude de seus calendários 

agrícolas), o que possibilita algum poder de barganha.  

 

O aumento do consumo de fertilizantes é um vetor fundamental para o aumento da 

produtividade agrícola. As áreas de plantio e as taxas de aplicação de fertilizantes no 

Brasil vêm se expandindo em decorrência dos preços dos grãos sólidos, da melhoria 

dos transportes e de condições de crescimento adequadas (clima e solo).  

 

Os Participantes do Mercado de Insumos Agrícolas 

 



136 

 
 

 

 

O Mercado de Distribuição de Insumos 

 

Os distribuidores estão estabelecidos por todo o Brasil e atuam de forma regional, 

mantendo relacionamento estreito e duradouro com os pequenos e médios 

produtores rurais de sua região de atuação..  

 

No mercado agrícola, caso os distribuidores não recorram ao financiamento provido 

pelas próprias produtoras de insumos, utilizam capital de giro próprio para financiar 

a venda de insumos aos produtores rurais, uma vez que as vendas à vista ainda 

representam uma pequena parcela do total dos negócios. 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À DEVEDORA 

Devedora 

Constituição 

Devedora: Uby Agroquímica S.A. 

Constituição  23 de agosto de 1985 

Forma de Constituição  
(Tipo Societário) 

Sociedade Anônima de Capital Fechado 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado. 

Sumário da Devedora 

A Uby é uma empresa de fertilizantes agroquímicos com 37 (trinta e sete) anos de 

atuação no Brasil, com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. 

A Devedora tem como objeto social: (i) a fabricação de adubos e fertilizantes organo-

minerais; (ii) fabricação de adubos e fertilizantes; (iii) fabricação de defensivos 

agrícolas; (v) comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 

corretivos do solo; e (vi) fabricação de desinfetantes domissanitários.  

Histórico e Atividades da Devedora 

O início das operações da Devedora ocorreu no dia 23 de agosto de 1985, quando a 

Devedora foi constituída sob a forma de sociedade limitada, com prazo indeterminado 

de duração, no Estado de Minas Gerais, onde se estabeleceu a operação de indústria 

e comércio de fertilizante folear. No ano de 2018, a devedora que é uma empresa 

brasileira  foi transformada em sociedade anônima.  

 

Contratos Relevantes 

[=] 

5 (cinco) Principais Fatores de Risco da Devedora 

Os 5 (cinco) principais fatores de risco relativos à Devedora e suas atividades estão 

descritos na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados à Devedora”, sendo 

eles: [=] conforme previsto na página [=] e seguintes deste Prospecto Preliminar. 
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Grupo Econômico 

Descrição do Grupo Econômico  

Acionistas da Uby Agroquímica S.A. 

CPF/CNPJ 

acionista 

Nacionalidad

e – UF 

Participa de 

acordo de 

acionistas / 

quotistas 

Acionista 

controlador 

Última alteração 

Qtde. ações 

ordinárias / 

Quotas 

(unidades) 

Ações 

ordinárias / 

Quotas % 

Qtde. ações 

preferenciai

s 

(unidades) 

Ações 

preferenciai

s % 

Qtde. 

total de 

ações 

(unidades

) 

Total 

açõe

s % 

Acionista 

Residente no 

Exterior 

Nome do representante legal ou 

mandatário de acionista residente no 

exterior 

CPF/CNPJ do 

representante 

legal ou 

mandatário 

UBY AGRO S.A. 

42.740.587/000

1-15 

N/A N/A Sim 31 de julho de 2021 

16.887.959 100% N/A N/A 16.887.959 100% 

N/A N/A N/A 

TOTAL 

16.887.959 100% N/A N/A 16.887.959 100% 

 

Visão Geral: Organograma 

 
 

Principais Operações Societárias e Outras Informações Relevantes 

envolvendo o Grupo Econômico  

 

Em 31 de julho de 2021 houve a cisão parcial da Devedora, com a consequente 

incorporação dos ativos cindidos por sua acionista, Uby Agro S.A., por meio do qual 

o capital social da Devedora foi reduzido de R$ 17.306.808,00 (dezessete milhões, 

trezentos e seis mil, oitocentos e oito reais) para R$ 16.887.959,00 (dezesseis 

milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais), uma 

redução, portanto, de R$ 418.849,00 (quatrocentos e dezoito mil e oitocentos e 
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quarenta e nove reais), mediante o cancelamento de 418.849 (quatrocentas e 

dezoito mil e oitocentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e 

sem valor nominal, conforme aprovado em assembleia geral extraordinária da 

Devedora realizada em 31 de julho de 2021.  

 

Transações com Partes Relacionadas  
 

Não há transações da Devedora com Partes Relacionadas.  
 
 

Capital Social  
 

Data da 
autorização 

ou 

aprovação 

Valor do 
capital 
(Reais) 

Prazo de 
integrali

zação 

Quantidade de 
ações ordinárias / 
quotas (Unidades) 

Quantidade 
de ações 

preferenciais 

(Unidades) 

Quantidade total de 
ações / quotas 

(Unidades) 

Tipo de 
Capital 

Capital Emitido 

31/07/2021 16.887.959 - 16.887.959 - 16.887.959 

Tipo de 
capital Capital Subscrito 

31/07/2021 16.887.959 - 16.887.959 - 16.887.959 

Tipo de 
capital 

Capital Integralizado 

31/07/2021 16.887.959 - 16.887.959 - 16.887.959 

Tipo de 
capital 

Capital Autorizado 

- - - - - - 

Títulos conversíveis em ações e condições para conversão 

- - - - - - 

 
Descrição dos valores mobiliários de emissão da Devedora  

[=] 
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ADMINISTRAÇÃO DA DEVEDORA 

Conselho de Administração  

Composição atual do Conselho de Administração 

Atualmente, o Conselho de Administração da Devedora é formado pelos seguintes 

membros:  

Nome Data de 

nascimento 

Órgão da 

administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Númer

o de 

mandat

os 

consec

utivos 

CPF Profissão Cargo eletivo 

ocupado 

Data de posse Foi 

indicado 

pelo 

controlador 

Percent

ual de 

particip

ação 

nas 

reuniõe

s 

Outros cargos e funções exercidos na Companhia 

OLCE 

SIMÕES 

CORREIA 

15/11/1947 Conselho de 

Administração 

28/12/2020 2 anos [=] 

164.252.866-

87 

Empresário Presidente 
de Conselho de 

Administração 

28/12/2020 N/A [=] 

O Sr. Olce Simões Correia é membro do Conselho de Administração da Uby. 

LÉCIO 

SILVA 

17/02/1952 Conselho de 

Administração 

28/12/2020 2 anos [=] 

175.434.529-

87 

Empresário Membro do 

Conselho de 

Administração 

28/12/2020 N/A [=] 

O Sr. Lécio Silva é membro do Conselho de Administração da Uby. 

FABRÍCIO 

FONSECA 

SIMÕES 

08/04/1984 Conselho de 
Administração 

28/12/2020 2 anos [=] 

058.990.056-

02 

Engenheiro 

agrônomo 

Membro do 
Conselho de 
Administração 

28/12/2020 N/A [=] 

O Sr. Fabrício Fonseca Simões é membro do Conselho de Administração e da Diretoria da Uby. 

WILLIAM 
SILVESTRE 
AFFONSO 
SILVA 

27/07/1998 Conselho de 
Administração 

28/12/2020 2 anos [=] 

083.550.166-

37 

Estudante Membro do 
Conselho de 
Administração 

28/12/2020 N/A [=] 

O Sr. William Silvestre Affonso Silva é membro do Conselho de Administração da Uby. 
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Nome Data de 

nascimento 

Órgão da 

administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Númer

o de 

mandat

os 

consec

utivos 

CPF Profissão Cargo eletivo 

ocupado 

Data de posse Foi 

indicado 

pelo 

controlador 

Percent

ual de 

particip

ação 

nas 

reuniõe

s 

Outros cargos e funções exercidos na Companhia 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de 

Independência 

[NOME]  

[DESCRIÇÃO] 

[NOME]  

[DESCRIÇÃO] 

 

Diretoria 

A Diretoria, na presente data, é composta por: 
Nome Data de 

nascimen

to 

Órgão da 

administraçã

o 

Data de 

eleição 

Prazo 

do 

mandat

o 

Número de 

mandatos 

consecutivo

s 

CPF Profissão Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi 

indicad

o pelo 

control

ador 

Percentual 

de 

participaçã

o nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidos na Companhia 

FABRÍCIO 

FONSECA 

SIMÕES 

08/04/1984 Diretoria 11/12/2018 3 anos [=] 

058.990.056-

02 

Engenheiro 

agrônomo 

Diretor 

Presidente  

11/12/2018  N/A [=] 

O Sr. Fabrício Fonseca Simões é membro do Conselho de Administração e da Diretoria da 

Uby. 

GUILHERME 

RODRIGUES 

DA CUNHA 

03/03/1984 Diretoria 11/12/2018 3 anos [=] 

073.848.326-

59 

Engenheiro 

químico 

Diretor sem 

designação 

específica 

11/12/2018  N/A [=] 

O Sr. Guilherme Rodrigues da Cunha é membro da Diretoria da Uby. 

JOSÉ MARCOS 

NASCIMENTO 

06/06/1973 Diretoria 11/12/2018 3 anos [=] 

863.623.806-49 Tecnólogo 

em 

Diretor sem 

designação 

11/12/2018  N/A [=] 



142 

Nome Data de 

nascimen

to 

Órgão da 

administraçã

o 

Data de 

eleição 

Prazo 

do 

mandat

o 

Número de 

mandatos 

consecutivo

s 

CPF Profissão Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi 

indicad

o pelo 

control

ador 

Percentual 

de 

participaçã

o nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidos na Companhia 

agronegócio específica 

O Sr. José Marcos Nascimneto é membro da Diretoria da Uby. 
 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de 

Independência 

[NOME]  

[DESCRIÇÃO] 

[NOME]  

[DESCRIÇÃO] 

Remuneração do Conselho e Administração e da Diretoria  

REMUNERAÇÃO TOTAL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE [DATA] - VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 
Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de 
membros 

[=] [=] [=] [=] 

Nº de 
membros 
remunerados 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração fixa anual 

Salário ou 

pró-labore 

[=] [=] [=] [=] 

Benefícios 
direto e 
indireto 

[=] [=] [=] [=] 

Participações 
em comitês 

[=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 

Descrição de 
outras 

remunerações 
fixas 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração variável 

Bônus [=] [=] [=] [=] 

Participação 
de resultados 

[=] [=] [=] [=] 

Participação 
em reuniões 

[=] [=] [=] [=] 

Comissões [=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 

Descrição de 
outras 

remunerações 
variáveis 

[=] [=] [=] [=] 

Pós-
emprego 

[=] [=] [=] [=] 
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Cessação do 

cargo 

[=] [=] [=] [=] 

Baseada em 
ações 
(incluindo 

opções) 

[=] [=] [=] [=] 

Observação     

Total da 
remuneração 

[=] [=] [=] [=] 

 

REMUNERAÇÃO TOTAL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL EM [DATA] - VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 
Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de 
membros 

[=] [=] [=] [=] 

Nº de 

membros 
remunerados 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração fixa anual 

Salário ou 
pró-labore 

[=] [=] [=] [=] 

Benefícios 
direto e 
indireto 

[=] [=] [=] [=] 

Participações 
em comitês 

[=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 

Descrição de 

outras 
remunerações 
fixas 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração variável 

Bônus [=] [=] [=] [=] 

Participação 
de resultados 

[=] [=] [=] [=] 

Participação 
em reuniões 

[=] [=] [=] [=] 

Comissões [=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 

Descrição de 

outras 
remunerações 
variáveis 

[=] [=] [=] [=] 

Pós-
emprego 

[=] [=] [=] [=] 

Cessação do 
cargo 

[=] [=] [=] [=] 

Baseada em 
ações 
(incluindo 

opções) 

[=] [=] [=] [=] 

Observação     

Total da 
remuneração 

[=] [=] [=] [=] 

 

REMUNERAÇÃO TOTAL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL EM [DATA] - VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 
Conselho 
Fiscal 

Total 
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Nº total de 

membros 

[=] [=] [=] [=] 

Nº de 
membros 
remunerados 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração fixa anual 

Salário ou 
pró-labore 

[=] [=] [=] [=] 

Benefícios 

direto e 
indireto 

[=] [=] [=] [=] 

Participações 
em comitês 

[=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 

Descrição de 
outras 
remunerações 

fixas 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração variável 

Bônus [=] [=] [=] [=] 

Participação 
de resultados 

[=] [=] [=] [=] 

Participação 
em reuniões 

[=] [=] [=] [=] 

Comissões [=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 

Descrição de 
outras 
remunerações 
variáveis 

[=] [=] [=] [=] 

Pós-
emprego 

[=] [=] [=] [=] 

Cessação do 

cargo 

[=] [=] [=] [=] 

Baseada em 
ações 
(incluindo 
opções) 

[=] [=] [=] [=] 

Observação     

Total da 
remuneração 

[=] [=] [=] [=] 

 

REMUNERAÇÃO TOTAL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL EM [DATA] - VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 
Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de 
membros 

[=] [=] [=] [=] 

Nº de 
membros 
remunerados 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração fixa anual 

Salário ou 
pró-labore 

[=] [=] [=] [=] 

Benefícios 

direto e 
indireto 

[=] [=] [=] [=] 

Participações 
em comitês 

[=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 



145 

Descrição de 

outras 
remunerações 
fixas 

[=] [=] [=] [=] 

Remuneração variável 

Bônus [=] [=] [=] [=] 

Participação 
de resultados 

[=] [=] [=] [=] 

Participação 

em reuniões 

[=] [=] [=] [=] 

Comissões [=] [=] [=] [=] 

Outros [=] [=] [=] [=] 

Descrição de 
outras 
remunerações 
variáveis 

[=] [=] [=] [=] 

Pós-

emprego 

[=] [=] [=] [=] 

Cessação do 
cargo 

[=] [=] [=] [=] 

Baseada em 
ações 

(incluindo 
opções) 

[=] [=] [=] [=] 

Observação     

Total da 
remuneração 

[=] [=] [=] [=] 

 

Composição da Diretoria 

 

A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) 

e, no máximo, 3 (três) membros, residentes no Brasil, os quais serão eleitos e 

destituídos pelo Conselho de Administração. 

 

O mandato de cada um dos membros da Diretoria deverá ser de 3 (três) anos, sendo 

permitida a reeleição para qualquer número de mandatos consecutivos. 

 

Dentre os Diretores 1 (um) será designado Diretor Presidente e os demais não terão 

designação específica. 

 

Compete ao Diretor Presidente: 

(a) zelar pela observância da lei e cumprimento do Estatuto Social, das deliberações 

do Conselho de Administração e do(s) Acordo(s) de Sócios arquivado(s) na sede da 

Companhia; 

(b) coordenar o desempenho das atividades e negócios habituais da Companhia, 

incluindo a implementação dos projetos, planos e diretrizes aprovadas pelo Conselho 

de Administração; 

(c) manter permanente coordenação e avaliação de atuação dos demais Diretores 

nas suas respectivas áreas de competência, traçando as diretrizes empresariais, 

jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no desenvolvimento das atividades 

da Companhia; 

(d) designar qualquer dos Diretores para atividades e tarefas especiais, 

independentemente daquelas que lhes couber ordinariamente; 

(e) avaliar permanentemente a gestão e implementação dos negócios desenvolvidos 

pela Companhia; 

(f) zelar pela segurança empresarial, assegurando o retorno sobre o investimento e 

valorização do patrimônio tangível e intangível dos acionistas; 
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(g) exercer outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas 

pelo Conselho de Administração; e 

(h) convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria. 
 

Conselho Fiscal 

A Devedora não possui conselho fiscal instalado.  

Experiência Prévia da Devedora em operações de Securitização 

 

[=] 
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CAPITALIZAÇÃO DA DEVEDORA 

A tabela abaixo apresenta a capitalização total da Uby, composta por seus empréstimos e 

financiamentos circulante e não circulante e patrimônio líquido, e indicam (i) a posição em 31 de 

dezembro de 2021; e (ii) ajustada para refletir o Valor Total da Oferta. 

 

As informações abaixo referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das informações financeiras 

individual da Uby, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, anexas a 

este Prospecto e devem ser lidas em conjunto com as mesmas. 

(1) Capitalização total é a soma dos empréstimos e financiamentos circulante e não 
circulante e do patrimônio líquido da Uby. 
(2) Os saldos ajustados foram calculados considerando o Valor Total da Ofertado. 

 

Índices Financeiros da Devedora 

Os recursos líquidos que serão captados com a Emissão apresentarão, na data do recebimento 

de tais recursos líquidos, os impactos descritos na tabela abaixo nos (i) índices de liquidez; (ii) 

índices de atividade; (iii) índices de endividamento; e (iv) índices de lucratividade. 

As tabelas abaixo apresentam, na coluna “Índice Efetivo”, os índices referidos calculados com 

base nas informações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2021, anexas a este Prospecto e, na coluna “Índice Ajustado”, os mesmos índices ajustados para 

refletir o Valor Total da Oferta: 

1. O índice de giro do ativo total corresponde ao quociente da divisão da receita líquida de vendas 
e serviços pelo ativo total. 
2. O índice de giro do ativo permanente corresponde ao quociente da divisão da receita líquida 
de vendas e serviços pelo ativo permanente. 
3. O índice de giro dos estoques corresponde ao quociente da divisão da receita líquida de vendas 
e serviços pelo estoque médio. 

4. O índice de prazo médio de estocagem corresponde ao quociente da divisão (i) do saldo médio 

de estoques pelo (ii) custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados no período; e (iii) multiplicado 
pela quantidade de dias no período. 
5. O Contas a receber médio corresponde à soma do contas a receber e financiamentos a clientes 
do circulante e não circulante no período findo inicial e no período findo do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021 dividido por 2 (dois). 
6. O índice do prazo médio de recebimento corresponde ao quociente da divisão (i) do saldo 

médio de contas a receber. circulante e não circulante. pela (ii) receita líquida de vendas e serviços no; 
e (iii) multiplicado pela quantidade de dias no período findo do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. 
7. O índice do prazo médio de pagamento corresponde ao quociente da divisão (i) do saldo médio 
de fornecedores pelo (ii) custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados no período; e (iii) 
multiplicado pela quantidade de dias no período findo do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021. 

 

 
Em 31/12/2021 

 
Efetivo Ajustado (2) 

 
(Em milhares de reais) 

Empréstimos e financiamentos - 
circulante  

83.094 0 

Empréstimos e financiamentos – não 

circulante 

181.305 481.305 

Patrimônio Líquido 
71.606 71.606. 

Capitalização Total (1) 
336.005 552.911 

 Em 31/12/2021 

 Índice Efetivo Índice Ajustado (1) 

Índice de Giro do Ativo Total (1)  0,8 0,6 

Índice de Giro do Ativo Permanente (2)  9 9 

Índice de Giro dos Estoques (3)  7 7 

Índice de prazo Médio de Estocagem (4)  102 102 

Índice Contas a Receber Médio (5)  118.177 118.177 

Índice do Prazo Médio de Recebimento (6)  97 97 

Índice do Prazo Médio de Pagamento (6)  77 77 
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(1) O capital circulante líquido corresponde ao ativo circulante da Uby subtraído do passivo circulante 
da Uby. 
(2) O índice de liquidez corrente corresponde ao quociente da divisão do ativo circulante da Uby pelo 
passivo circulante da Uby. 
(3) O índice de liquidez seca corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado do ativo circulante da 
Uby subtraído dos estoques da Uby pelo (ii) passivo circulante da Uby. 
(4) O índice de liquidez imediata corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado da soma do caixa 

e equivalentes de caixa e das aplicações financeiras da Uby pelo (ii) passivo circulante da Uby. 

 

(1) O índice de endividamento geral corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado da soma do 

passivo circulante e do passivo não circulante da Uby pelo (ii) ativo total da Uby. 
(2) O índice de grau de endividamento corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado da soma 
do passivo circulante e do passivo não circulante da Uby pelo (ii) patrimônio líquido da Uby. 
(3) O índice de composição do endividamento corresponde ao quociente da divisão do (i) passivo 
circulante da Uby pelo (ii) resultado da soma do passivo circulante e do passivo não circulante da Uby. 
(4) O índice de cobertura de juros corresponde ao quociente da divisão (i) EBITDA Ajustado da Uby pelo 

(ii) resultado financeiro líquido excluída a variação cambial da Uby. 

 

(1) O índice de retorno sobre o ativo corresponde ao quociente da divisão (i) do lucro líquido do período 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 pelo; (ii) ativo total da Uby em 31 de dezembro 
de 2021. 
(2) O índice de retorno sobre patrimônio líquido corresponde ao quociente da divisão (i) do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) pelo patrimônio líquido da Uby em 

31 de dezembro de 2021. 
(3) O índice de margem bruta corresponde ao quociente da divisão (i) do lucro bruto exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) pela receita liquida da Uby. 
(4) O índice de margem operacional corresponde ao quociente da divisão (i) do resultado operacional 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) pela receita liquida da Uby em 31 de dezembro 
de 2021. 
(5) O índice de margem liquida corresponde ao quociente da divisão (i) do lucro líquido exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) pela receita total da Uby em 31 de dezembro de 2021. 

(6) O índice lucro por ação corresponde ao quociente da divisão (i) do lucro líquido exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) pelo número de ações da Uby em 31 de dezembro de 2021. 
(7) O índice Preço/Lucro por ação corresponde ao quociente da divisão (i) do preço por ação exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) pelo lucro por ação da Uby em 31 de dezembro de 2021. 

 

Dívida Líquida da Devedora 

 Em 31/12/2021 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Índice Efetivo Índice Ajustado (1) 

Capital Circulante (R$ mil) (1)  155.827 455.827 

Corrente (2)  1,96 6,79 

Seca (3)  1,65 6,16 

Imediata (4) 0,95 4,71 

 
Em 31/12/2021 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 
Índice Efetivo Índice Ajustado (1) 

Geral (em %) (1)  84% 89% 

Grau de Endividamento (2)  5,08 8,11 

Composição de Endividamento (em %) (3)  44% 14% 

Índice de Cobertura e Juros (4) 1,49 1,6 

 
Em 31/12/2021 

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE Índice Efetivo Índice Ajustado (1) 

Retorno sobre Ativo (1)  6% 4% 

Retorno sobre Patrimônio Líquido (2)  34% 34% 

Margem Bruta (3)  51% 51% 

Margem Operacional (4)  23% 23% 

Margem Liquida (5)  7% 7% 

Lucro por ação (6)  1,43 1,43 

Índice Preço/Lucro por ação (6)  0,70 0,70 
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A tabela abaixo demonstra a reconciliação dos saldos de Dívida Bruta e Dívida Líquida em 31 de 

dezembro de 2021.  

 Exercício social encerrado em  

 31/12/2021 31/12/2020 Ajustado (1) 

Empréstimos e financiamentos e circulante 83.094 76.307 0 

Empréstimos e financiamentos e não circulante 
181.305 150.331 481.305 

Dívida Bruta 
264.399 226.638    481.305 

Caixa e equivalentes de caixa 
32.258 16.165 32.258 

Aplicações financeiras 
121.029 118.007 337.935 

Dívida Líquida(¹)  111.112 92.466 111.112 

A dívida líquida corresponde à soma dos saldos de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante 
deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. A dívida líquida não é uma 

medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial 

Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui 
significado padrão. Outras empresas podem calcular a dívida líquida de maneira diferente da Uby. A 
administração da Uby entende que a medição da Dívida Líquida é útil tanto para a Uby quanto para os 
investidores e analistas financeiros, na avaliação do grau de alavancagem financeira em relação ao fluxo 

de caixa operacional.
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RELACIONAMENTOS 

Entre o Coordenador Líder e a Emissora 

Na data deste Prospecto, além (a) do relacionamento decorrente da Oferta, (b) do 

relacionamento decorrente da estruturação, distribuição, compra e venda de certificados de 

recebíveis, nas quais a Emissora atuou como contraparte do Coordenador Líder, e  

(c) da atuação como instituição intermediária líder, como coordenador ou participante especial 

em outras emissões da Emissora, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a 

Emissora e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.  

Nos últimos 12 (doze) meses, o Coordenador Líder atuou como instituição intermediária líder, 

como coordenador ou participante especial em outras emissões de CRA e de CRI da Emissora. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e a Emissora.  

Além disso, o Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com 

a Emissora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de 

investimentos, emissões de valores mobiliários, fusões e aquisições, financiamento, 

consultoria financeira e/ou em quaisquer outras operações financeiras necessárias à 

condução das atividades da Emissora e de sociedades controladas pela Emissora, podendo 

vir a contratar com o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado 

econômico tais produtos e/ou serviços necessários à condução das atividades da Emissora.  

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 

presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Emissora. Por esta 

razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Coordenador Líder e a Devedora 

O Coordenador Líder e a Devedora não possuem exclusividade na prestação dos serviços. 

O Coordenador Líder mantém relacionamento comercial com a Devedora e suas partes 

relacionadas, no curso normal de seus negócios. 

Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores e 

acionistas controladores do Coordenador Líder e a Devedora. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 

presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Devedora. Por esta 

razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Coordenador Líder e a Instituição Custodiante 

A Instituição Custodiante e o Coordenador Líder não possuem exclusividade na prestação 

dos serviços. A Instituição Custodiante mantém relacionamento comercial com o 

Coordenador Líder e suas partes relacionadas, no curso normal de seus negócios. 

Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores e 

acionistas controladores da Instituição Custodiante e o Coordenador Líder. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 

presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Instituição Custodiante. Por 

esta razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Coordenador Líder e o Escriturador 

O Escriturador e o Coordenador Líder não possuem exclusividade na prestação dos 

serviços. O Escriturador mantém relacionamento comercial com o Coordenador Líder e 

suas partes relacionadas, no curso normal de seus negócios. 

Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores e 

acionistas controladores do Escriturador e o Coordenador Líder. 
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Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 

presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Escriturador. Por esta 

razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Coordenador Líder e o Banco Liquidante 

Além do relacionamento decorrente da presente Oferta e de eventual relacionamento 

comercial no curso ordinário dos negócios, o Coordenador Líder e as sociedades do seu 

conglomerado econômico, na data deste Prospecto Preliminar, não mantêm qualquer outro 

relacionamento relevante com o Banco Liquidante. A XP Investimentos e o Banco 

Liquidante não possuem relação de exclusividade na prestação dos serviços e tampouco 

qualquer relação societária. 

A XP Investimentos, ademais, utiliza-se de outras sociedades para a prestação dos serviços 

de banco liquidante nas emissões de valores mobiliários em que atua. 

O Banco Liquidante presta serviços ao mercado, inclusive, a sociedades do conglomerado 

econômico do Coordenador Líder.  

Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores e 

acionistas controladores do Banco Liquidante e o Coordenador Líder. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 

presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Banco Liquidante. Por 

esta razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de 

interesses. 

Entre a Emissora e a Devedora 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Emissora e a Devedora. 

A Devedora figurou como emitente do lastro nas seguintes emissões de certificados de 

recebíveis do agronegócio da Emissora: (i) 126ª, 127ª, 128ª, 147ª, 148ª, 149ª, 187ª, 

188ª, 189ª séries da 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio; e (ii) 52ª 

Emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação da Emissora na presente 

Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Devedora. Por esta razão, não 

foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRA 

Na data deste Prospecto, além dos serviços relacionados à presente Oferta e os abaixo 

descritos, a Emissora não mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Agente 

Fiduciário.  

O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário nas emissões da Emissora 

descritas na seção “Agente Fiduciário dos CRA” deste Prospecto. 

Exceto pelo disposto acima e por eventual relacionamento comercial no curso ordinário dos 

negócios, o Agente Fiduciário não possui qualquer outro relacionamento relevante com a 

Emissora. Não existe relacionamento societário ou relação de exclusividade na prestação 

dos serviços entre a Emissora e o Agente Fiduciário. Por fim, as partes declaram, na data 

deste Prospecto, que, no seu entendimento, não há qualquer relacionamento ou situação 

entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta. 

Entre a Emissora e o Escriturador 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e às outras emissões de CRA realizadas 

pela Emissora em que o Escriturador figura como prestador de serviços, a Emissora não 

mantém qualquer outro relacionamento com o Escriturador. Não há relação ou vínculo 

societário entre a Emissora e o Escriturador. 
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Não existem situações de conflito de interesses na participação da Emissora na presente 

Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Escriturador. Por esta razão, não 

foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre a Emissora e a Instituição Custodiante 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e às outras emissões de CRA realizadas 

pela Emissora em que a Instituição Custodiante figura como prestador de serviços, a 

Emissora não mantém qualquer outro relacionamento com a Instituição Custodiante. Não 

há relação ou vínculo societário entre a Emissora e a Instituição Custodiante. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação da Emissora na presente 

Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Instituição Custodiante. Por esta 

razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre a Emissora e o Banco Liquidante 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e a outras emissões de CRA realizadas 

pela Emissora e em que o Banco Liquidante figura como prestador de serviços, a Emissora 

mantém investimento em aplicação financeira junto ao Banco Liquidante não considerado 

relevante. No mais, não há qualquer relação societária comercial ou contratual relevante 

entre a Emissora e o Banco Liquidante. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação da Emissora na presente 

Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Banco Liquidante. Por esta razão, 

não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre a Devedora e a Instituição Custodiante 

Na data deste Prospecto, além dos serviços relacionados à presente Oferta e os abaixo 

descritos, a Devedora não mantém qualquer outro relacionamento relevante com a 

Instituição Custodiante 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Devedora e a Instituição Custodiante. 

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima 

descrito. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação da Devedora na presente 

Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Instituição Custodiante. Por esta 

razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre a Devedora e o Banco Liquidante 

Na data deste Prospecto, além dos serviços relacionados à presente Oferta e os abaixo 

descritos, a Devedora não mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Banco 

Liquidante. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Devedora e o Banco Liquidante. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação da Devedora na presente 

Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Banco Liquidante. Por esta razão, 

não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 
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