
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e 
Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem 
distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
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TITULAR CRA SUBORDINADOCOORDENADOR LÍDER DA OFERTA

COMUNICADO AO MERCADO

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 24, São Paulo - SP

Código ISIN dos CRA da 1ª Série da 6ª Emissão: BRVERTCRA088

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 24, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 25.005.683/0001-09, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE  
nº 350049230-7, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 2399-0 (“Emissora”), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no 
CNPJ/MF  sob o nº 06.271.464/0103-43, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder”) e instituições integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários 
participantes da Oferta apenas para o recebimento de ordens (“Participantes Especiais”), nos termos do artigo 53 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
(“Instrução CVM 400”),  no âmbito do pedido de registro da distribuição pública, protocolado perante a CVM em 02 de maio de 2017, de até 350.000 (trezentos e cinquenta mil) certificados de 
recebíveis do agronegócio sênior da 1ª série da 6ª emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais (“CRA Sênior”), com valor nominal unitário, em 27 de julho de 2017 (“Data de Emissão”), 
de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total equivalente a, inicialmente, R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM 
400 e, no que aplicável, com a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Oferta”), vêm a público, no âmbito do aviso ao mercado da Oferta publicado em 09 de junho 
de 2017 no jornal “Valor Econômico”, comunicar a nova publicação do Prospecto Preliminar da Oferta, contendo os seus anexos devidamente inseridos, bem como aperfeiçoando as informações 
anteriormente disponibilizadas sobre (i) o desempenho histórico de pagamentos de todos e quaisquer clientes da carteira da Nufarm, descritos na sua seção 3.3. “Informações Estatísticas dos CRA”, 
constante na página 122 do Prospecto Preliminar; (ii) a Seção 6.2, “Setor Agrícola Brasileiro”, na página 176 do Prospecto Preliminar; (iii) a Seção 6.3, “Mercado de Insumos Agrícolas”, “O Mercado de 
Defensivos Agrícolas”, na página 178 do Prospecto Preliminar; e (iv) a Seção 6.3, “Mercado de Insumos Agrícolas”, “Balança Comercial do Segmento de Defensivos Agrícolas”, nas páginas 178 e 181 
do Prospecto Preliminar; e (v) a remoção de gráficos contidos na Seção 6.1.3 “O Mercado de Soja”, Seção 6.1.4 “O Mercado de Algodão”, Seção 6.1.5 “o Mercado de Milho”, Seção 6.3.1 “Defensivos 
Agrícolas” e 6.3.2 “Fertilizantes”. Desta forma, a nova versão do Prospecto Preliminar contemplando as atualizações mencionadas no presente Comunicado ao Mercado está disponível, nesta data, 
nos seguintes endereços e/ou páginas da internet:

•	 Securitizadora
 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
 Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 24, CEP 05407-003, São Paulo - SP
 At.: Martha de Sá/Fernanda Mello/Victoria de Sá
 Telefone: (11) 3385-1800
 Site: www.vert-capital.com
 Link para acesso direto ao Prospecto: www.vert-capital.com, neste website clicar em “Emissões”, clicar no ícone “Nufarm” e, posteriormente, clicar em “Prospecto Preliminar” dentro da seção,  

ao lado esquerdo do website, denominada “Documentos para Download”.

•	 Coordenador	Líder
 BANCO BRADESCO BBI S.A.
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, CEP 01451-000, São Paulo - SP
 At.: Paulo Francisco Laranjeira Junior
 Telefone: (11) 3847-5295
 Site: www.bradescobbi.com.br
 Link para acesso direto ao Prospecto: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida clicar  

em “Prospecto Preliminar” ao lado de “CRA Clientes Nufarm”)

•	 COMISSÃO	DE	VALORES	MOBILIÁRIOS	-	CVM
 Website: http://www.cvm.gov.br/ - Neste website acessar em “Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta à Base de Dados”, clicar em “Documentos  

e Informações de Companhias”, buscar “VERT Companhia Securitizadora” no campo disponível. Em seguida acessar “VERT Companhia Securitizadora” e posteriormente “Prospecto de Distribuição 
Pública”. No website acessar “download” em 1ª (primeira) série da 6ª (sexta) emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora.

•	 CETIP	S.A.	-	MERCADOS	ORGANIZADOS
 Website: www.cetip.com.br/ - Neste website clicar em “Comunicados e Documentos” o item “Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos do CRA” e, posteriormente, clicar em VERT Companhia 

Securitizadora na linha em que o quadro descrever “1ª Série da 6ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora”.

O Agente Fiduciário desta Oferta é a VÓRTX	DISTRIBUIDORA	DE	TÍTULOS	E	VALORES	MOBILIÁRIOS	LTDA.,	com endereço na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, conjuntos 94 e 95, São Paulo - SP, 
CEP 05428-000, podendo ser contatada por meio dos responsáveis Flavio Scarpelli/Marina Pañella, no telefone (11) 3030-7177 e/ou o e-mail agentefiduciario@vortxbr.com.

LEIA	O	PROSPECTO	E	O	FORMULÁRIO	DE	REFERÊNCIA	ANTES	DE	ACEITAR	A	OFERTA.	ADICIONALMENTE,	PARA	A	AVALIAÇÃO	DOS	RISCOS	ASSOCIADOS	À	EMISSÃO,	À	OFERTA	E	AOS	
CRA	SÊNIOR,	OS	INVESTIDORES	CRA	SÊNIOR	DEVEM	LER	A	SEÇÃO	“FATORES	DE	RISCO	RELACIONADOS	AOS	CRA	SÊNIOR,	SEUS	LASTROS	E	À	OFERTA”	NO	PROSPECTO	PRELIMINAR	
E	PARA	AVALIAÇÃO	DE	TODOS	OS	RISCOS	ASSOCIADOS	À	EMISSORA,	OS	POTENCIAIS	INVESTIDORES	CRA	SÊNIOR	DEVEM	LER	AS	SEÇÕES	“4.1.	FATORES	DE	RISCO”	E	“4.2.	RISCOS	 
DE	MERCADO”	DO	FORMULÁRIO	DE	REFERÊNCIA.

AS	 INFORMAÇÕES	 INCLUÍDAS	NO	PROSPECTO	PRELIMINAR	SERÃO	OBJETO	DE	ANÁLISE	POR	PARTE	DA	CVM,	A	QUAL	AINDA	NÃO	SE	MANIFESTOU	A	RESPEITO.	O	PROSPECTO	
DEFINITIVO	ESTARÁ	À	DISPOSIÇÃO	DOS	INVESTIDORES	CRA	SÊNIOR	NOS	ENDEREÇOS	INDICADOS	ACIMA.

OS	INVESTIDORES	CRA	SÊNIOR	DEVEM	LER	A	SEÇÃO	“FATORES	DE	RISCO”,	DO	PROSPECTO	PRELIMINAR,	BEM	COMO	AS	SEÇÕES	“FATORES	DE	RISCO”	E	“RISCO	DE	MERCADO”,	NOS	
ITENS	4.1	E	4.2	DO	FORMULÁRIO	DE	REFERÊNCIA	DA	EMISSORA,	PARA	ANÁLISE	DE	CERTOS	FATORES	DE	RISCO	QUE	DEVEM	SER	CONSIDERADOS	ANTES	DE	INVESTIR	NOS	CRA	SÊNIOR.

“O	REGISTRO	DA	PRESENTE	DISTRIBUIÇÃO	NÃO	IMPLICA	POR	PARTE	DA	CVM,	GARANTIA	DE	VERACIDADE	DAS	INFORMAÇÕES	PRESTADAS	OU	EM	JULGAMENTO	SOBRE		A	QUALIDADE	
DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.”

São Paulo, 26 de junho de 2017
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