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Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Victoria de Sá

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello

1.0 - Identificação dos responsáveis
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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Nelson Fernandes Barreto Filho 17/06/2016 a 31/12/2016 044.310.248-16 Avenida Paulista, 37, 1º andar, Paraíso, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01311-902, Telefone (11) 
38865100, Fax (11) 38865100, e-mail: nelson.barreto@br.gt.com

Nome/Razão social GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 10.830.108/0001-65

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 1127-4

Período de prestação de serviço 17/06/2016 a 31/12/2016

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição

Descrição do serviço contratado Auditoria sobre as demonstrações contábeis da Vert Companhia Securitizadora, que compreendem o balanço patrimonial e as 
respectivas demonstrações do resultado abrangente (se aplicável), das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e 
dos valores adicionados para o exercício por ser encerrado nessa data e será conduzida de acordo com as normas 
profissionais e éticas relativas à auditoria independente, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como 
revisão dos controles internos; revisão do sistema de controles internos, revisão dos registros contábeis e das informações 
financeiras; revisão das operações e dos controles fiscais (impostos diretos e indiretos); revisão dos procedimentos 
trabalhistas e previdenciários; revisão da segurança do ambiente de tecnologia da informação, como suporte à auditoria. 
Revisão das informações contábeis intermediárias (Informações Trimestrais - ITR)

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

O serviço contratado relacionado à auditoria será remunerado da seguinte forma: R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 
além de um acréscimo para novas emissões de CRA/CRI em um intervalo de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a até 
no máximo R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), sendo que caso haja três emissões em 2016, os honorários serão 
fixados em até R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais)

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Régis Eduardo Baptista dos Santos 06/04/2017 a 31/12/2017 279.477.848-09 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Sem complemento, Vl. Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, 
CEP 04571-010, Telefone (011) 38865100, Fax (011) 38865100, e-mail: regis.santos@br.gt.com

Nome/Razão social GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 10.830.108/0001-65

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 1127-4

Período de prestação de serviço 06/04/2017 a 31/12/2017

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição

Descrição do serviço contratado Auditoria sobre as demonstrações contábeis da Vert Companhia Securitizadora, que compreendem o balanço patrimonial e as 
respectivas demonstrações do resultado abrangente (se aplicável), das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e 
dos valores adicionados para o exercício por ser encerrado em 31/12/2017 e será conduzida de acordo com as normas 
profissionais e éticas relativas à auditoria independente, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como 
revisão dos controles internos; revisão do sistema de controles internos, revisão dos registros contábeis e das informações 
financeiras; revisão das operações e dos controles fiscais (impostos diretos e indiretos); revisão dos procedimentos 
trabalhistas e previdenciários; revisão da segurança do ambiente de tecnologia da informação, como suporte à auditoria. 
Revisão das informações contábeis intermediárias (Informações Trimestrais - ITR)

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

O serviço contratado relacionado à auditoria será remunerado por honorários alçados à R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil 
reais).
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Régis Eduardo Baptista dos Santos 01/01/2018 a 31/12/2018 279.477.848-09 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Sem complemento, Vl. Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, 
CEP 04571-010, Telefone (011) 38865100, Fax (011) 38865100, e-mail: regis.santos@br.gt.com

Nome/Razão social GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 10.830.108/0001-65

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 1127-4

Período de prestação de serviço 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição

Descrição do serviço contratado Auditoria sobre as demonstrações contábeis da Vert Companhia Securitizadora, que compreendem o balanço patrimonial e as 
respectivas demonstrações do resultado abrangente (se aplicável), das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e 
dos valores adicionados para o exercício por ser encerrado em 31/12/2018 e será conduzida de acordo com as normas 
profissionais e éticas relativas à auditoria independente, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como 
revisão dos controles internos; revisão do sistema de controles internos, revisão dos registros contábeis e das informações 
financeiras; revisão das operações e dos controles fiscais (impostos diretos e indiretos); revisão dos procedimentos 
trabalhistas e previdenciários; revisão da segurança do ambiente de tecnologia da informação, como suporte à auditoria.



Revisão das informações contábeis intermediárias (Informações Trimestrais - ITR)

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

O serviço contratado relacionado à auditoria será remunerado por honorários alçados à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
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Régis Eduardo Baptista dos Santos 01/01/2019 a 31/12/2019 279.477.848-09 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Sem complemento, Vl. Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, 
CEP 04571-010, Telefone (011) 38865100, Fax (011) 38865100, e-mail: regis.santos@br.gt.com

Justificativa da substituição

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

O serviço contratado relacionado à auditoria será remunerado por honorários alçados à R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
líquido de impostos.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Nome/Razão social GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

Tipo auditor Nacional

Código CVM 1127-4

Descrição do serviço contratado Auditoria sobre as demonstrações contábeis da Vert Companhia Securitizadora, que compreendem o balanço patrimonial e as 
respectivas demonstrações do resultado abrangente (se aplicável), das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e 
dos valores adicionados para o exercício por ser encerrado em 31/12/2019 e será conduzida de acordo com as normas 
profissionais e éticas relativas à auditoria independente, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como 
revisão dos controles internos; revisão do sistema de controles internos, revisão dos registros contábeis e das informações 
financeiras; revisão das operações e dos controles fiscais (impostos diretos e indiretos); revisão dos procedimentos 
trabalhistas e previdenciários; revisão da segurança do ambiente de tecnologia da informação, como suporte à auditoria. 
Revisão das informações contábeis intermediárias (Informações Trimestrais - ITR)

Período de prestação de serviço 01/01/2019

CPF/CNPJ 10.830.108/0001-65
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2.3 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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Ativo Total 1.710.000,00 2.647.000,00 1.283.000,00 1.206.000,00

Patrimônio Líquido 1.140.000,00 2.205.000,00 1.242.000,00 690.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais) Últ. Inf. Contábil (31/03/2019) Exercício social (31/12/2018) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016)
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3.2 - Medições não contábeis

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Regras sobre retenção de lucros 

 

Nos termos do artigo 32 do Estatuto Social, no encerramento do exercício, serão 

elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por lei, observando-se, quanto à 

distribuição de resultado apurado as seguintes regras: 

 

(i) Dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e para a 

contribuição social 

sobre o lucro; e 

 

(ii) Distribuição do lucro líquido do exercício, da seguinte forma: (a) 5% (cinco por cento) 

para a constituição de reserva legal, até que ela atinja 20% (vinte por cento) do capital 

social; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do saldo, ajustado nos termos do artigo 202 da 

Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, destinado ao pagamento do dividendo 

obrigatório; e (c) o saldo, se houver, após as destinações supra, terá o destino que lhe 

for dado pela Assembleia Geral. 

 

Regras sobre distribuição de dividendos 

 

Cabe à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 7º e da alínea 

“f” do artigo 8º do Estatuto Social, deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a 

distribuição de dividendos. 

 

Valores distribuídos nos últimos 3 (três) exercícios sociais a título de dividendos: 

 

Durante os exercícios de 2016, 2017 e 2018, não houve distribuição de dividendos. No 

início do exercício de 2019, foram distribuídos dividendos tendo como base os lucros 

apurados nos respectivos exercícios conforme abaixo: 

 

Exercício base Dividendos distribuídos 

2018 R$ 1.183.000,00 

2017 R$      53.000,00 

Total dividendos distribuídos em 2019 R$ 1.236.000,00 

 

Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou 

regulamentação especial aplicável à Companhia, assim como contratos, decisões 

judiciais, administrativas ou arbitrais: 

 

Não há outras restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou 

regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, 

administrativas ou arbitrais. 
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Item facultativo.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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31/03/2019 570.000,00 Índice de Endividamento 0,33000000

31/12/2018 442.000,00 Índice de Endividamento 0,16700000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Não existem obrigações no período referente a 30/09/2018

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras informações relevantes

 

Com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia 

detinha um empréstimo no valor de R$ 400.000,00 que foi quitado em 17 de outubro de 

2017. O empréstimo portava a conta contábil registrada de Empréstimo a Pagar, 

211.002.00001.  

Em 31 de dezembro de 2018, data-base na qual foram divulgadas as últimas informações 

financeiras, a Companhia não detinha obrigações relacionadas a empréstimos, 

financiamentos e títulos de dívida.  

Com exceção das informações apresentadas acima, não há outras informações 

relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido abrangidas nos itens 

anteriores. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 a. Fatores de risco relacionados à Emissora  

Companhia dependente de registro de companhia aberta  

O objeto social da Companhia envolve a securitização de créditos do agronegócio e 

imobiliários por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio e 

certificados de recebíveis imobiliários, de forma pública ou privada. Assim sendo, a 

Companhia depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM. 

Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às companhias 

abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim a 

emissão e distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados de 

Recebíveis Imobiliários.  

Não aquisição de Créditos do Agronegócio ou Créditos Imobiliários  

A Companhia pode ter dificuldades em identificar oportunidades atraentes para 

aquisição de Créditos do Agronegócio ou Créditos Imobiliários. A não aquisição de 

recebíveis pela Companhia pode afetar suas atividades de forma inviabilizar a emissão e 

distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados de Recebíveis 

Imobiliários.  

A Administração da Emissora e a existência de uma equipe qualificada  

A perda de pessoas qualificadas e a eventual incapacidade da Emissora de atrair e manter 

uma equipe especializada, com vasto conhecimento técnico na securitização de 

recebíveis do agronegócio e imobiliários, poderá ter efeito adverso relevante sobre as 

atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, afetando sua 

capacidade de gerar resultados.  

Risco Operacional  

A Companhia também utiliza tecnologia da informação para processar as informações 

financeiras e resultados operacionais e monitoramento de suas emissões. Os sistemas de 

tecnologia da informação da Companhia podem ser vulneráveis a interrupções. Alguns 

processos ainda dependem de inputs manuais. Qualquer falha significante nos sistemas 

da Companhia ou relacionada a dados manuais, incluindo falhas que impeçam seus 

sistemas de funcionarem como desejado, poderia causar erros de operacionais de 

controle de cada patrimônio separado produzindo um impacto negativo nos negócios 

da Companhia e em suas operações e reputação de seu negócio.  

Além disso, se não for capaz de impedir falhas de segurança, a Companhia pode sofrer 

danos financeiros e reputacionais ou, ainda, multas em razão da divulgação não-

autorizada de informações confidenciais pertencentes a ela ou aos seus parceiros, 

clientes, consumidores ou fornecedores. Ademais, a divulgação de informações sensíveis 

não públicas através de canais de mídia externos poderia levar a uma perda de 

propriedade intelectual ou danos a sua reputação e imagem da marca.  

b. Fatores de risco relacionados a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de 

controle  
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Fator de risco não aplicável, uma vez que a Controladora não possui participação 

societária em empresas com objetos sociais similares ao da Companhia, não existindo 

atualmente conflito de interesses ou outros riscos que possam afetar as atividades da 

Companhia.  

c. Fatores de risco relacionados a seus acionistas  

A Companhia pode necessitar de capital adicional no futuro, que seria obtido por meio 

de emissão de valores mobiliários. Não há garantia de que os acionistas tenham o capital 

necessário para aporte.  

d. Fatores de risco relacionados a suas controladas e coligadas  

Fator de risco não aplicável, uma vez que a Companhia não possui controladas e 

coligadas  

e. Fatores de risco relacionados a seus fornecedores  

Durante o processo de originação, estruturação, distribuição e monitoramento de suas 

operações de securitização, a Companhia contrata fornecedores especializados em 

vários serviços. Os fornecedores contratados são basicamente: assessores legais, agentes 

fiduciários, escrituradores, bancos liquidantes, custodiantes de títulos, empresas 

terceirizadas de monitoramento e cobrança de pagamentos, distribuidores de títulos e 

valores mobiliários autorizados pela CVM a comercializar os títulos de emissão da 

Companhia, agências de rating, empresa de contabilidade e de tecnologia, auditoria, 

entre outros.  

Alguns destes prestadores são muito restritos e caso alguns destes prestadores de 

serviços sofram processo de falência, aumentem significativamente seus preços ou não 

prestem serviços com a qualidade e agilidade esperada pela Companhia, poderá ser 

necessária a substituição do fornecedor, o que poderá afetar negativamente as 

atividades da Companhia. Ainda, as atividades acima descritas possuem participantes 

restritos, o que pode prejudicar a prestação destes serviços.  

f. Fatores de risco relacionados a seus clientes  

A Companhia ainda não possui uma base consolidada de clientes o que poderá afetar 

adversamente os seus resultados.  

g. Fatores de risco relacionados aos setores da economia nos quais o emissor atue  

O Mercado de Securitização  

O mercado brasileiro de securitização é bastante concentrado, com poucas empresas 

efetivamente atuando em ofertas públicas. No entanto, a remuneração deste mercado é 

baixa tendo em vista o alto ônus operacional, podendo não ser o bastante para manter 

a estrutura operacional e de Administração de alta qualidade da Companhia.  
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Cadeia do Agronegócio  

A emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio está relacionado com a 

produção, a comercialização, o beneficiamento ou a industrialização de produtos ou 

insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade 

agropecuária. Esta cadeia depende de exportações das commodities e está atrelada ao 

dólar. Mudanças adversas com relação ao câmbio e às exportações poderão afetar 

negativamente a emissão e pagamento de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, e 

consequentemente, os resultados da Companhia.  

Além disso, a cadeia do agronegócio ainda está sujeita a condições climáticas, pragas ou 

outros fatores naturais, alterações em políticas de concessão de crédito que possam 

afetar a renda dos agricultores e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento, 

bem como outras crises econômicas que possam afetar o setor agropecuário em geral. 

Por fim, o setor do agronegócio também está sujeito ao declínio da atividade econômica 

do Brasil, o que pode diminuir a demanda e oferta por Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio, e consequentemente, afetar adversamente os resultados da Companhia.  

Setor Imobiliário  

O setor imobiliário enfrenta riscos associados à incorporação imobiliária, construção e 

locação e venda de imóveis dependendo da natureza do crédito imobiliário lastro dos 

CRIs, e podem incluir, sem limitação, inadimplência pelo devedor do crédito imobiliário, 

risco de obras que podem variar desde atraso na obra até em estouro no orçamento. 

Outro fator que pode gerar risco ao investidor são operações com concentração de 

locatário ou vacância desses imóveis. O setor imobiliário também está sujeito ao declínio 

da atividade econômica do Brasil, já que isto pode prejudicar o crescimento do setor 

imobiliário como um todo, por meio da desaceleração da economia, aumento da taxa 

de juros, flutuação da moeda e instabilidade política, além de outros fatores. A verificação 

de um ou mais desses fatores poderá impactar negativamente o setor, afetando a 

emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários pela Companhia e 

consequentemente, sua rentabilidade. Alguns riscos das operações imobiliárias devem 

ser analisados, como por exemplo, falhas na constituição da garantia ou insuficiência das 

garantias prestadas, revisão judicial ou rescisão de contrato que dá origem ao direito 

creditório e pagamento antecipado dos direitos creditórios. A verificação de um ou mais 

desses fatores poderá impactar negativamente a rentabilidade da emissão de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócios e Certificados de Recebíveis Imobiliários 

pela Companhia e consequentemente, sua rentabilidade.  

h. Fatores de risco relacionados à regulação dos setores em que o emissor atue  

Falta de jurisprudência sobre Securitização  

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização Toda a arquitetura do modelo 

financeiro, econômico e jurídico de securitizações considera um conjunto de rigores e 

obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos públicos ou privados 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, 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 havendo a necessidade de recurso às vias judiciais, não há 

certeza quanto à recuperação de valores investidos, podendo haver perdas por parte dos 

investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço 

contratual, dentre outras.  

Risco de alterações na legislação tributária aplicável aos Certificados de Recebíveis 

do Agronegócios e aos Certificados de Recebíveis Imobiliários  

Atualmente rendimentos gerados por aplicação em Certificados de Recebíveis do 

Agronegócios e Certificados de Recebíveis Imobiliários por pessoas físicas estão isentos 

de imposto de renda, por força do artigo 3º, incisos IV e V, da Lei nº 11.033, isenção essa 

que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Além disso, não há unidade de 

entendimento quanto à tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes de alienação 

dos Certificados de Recebíveis do Agronegócios e Certificados de Recebíveis Imobiliários 

no mercado secundário. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a 

isenção acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda 

incidentes sobre os Certificados de Recebíveis do Agronegócios e Certificados de 

Recebíveis Imobiliários, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação 

ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades 

governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos Certificados de 

Recebíveis do Agronegócios e Certificados de Recebíveis Imobiliários para seus titulares, 

diminuindo a procura dos investidores por este tipo de papel e afetando a capacidade 

da Companhia.  

Benefícios regulatórios do setor agrícola e imobiliário  

O setor agrícola e imobiliário conta com um suporte relevante do governo brasileiro, por 

meio de incentivos fiscais e facilidades de financiamento. Alterações nessas políticas 

governamentais podem causar efeito adverso sobre a lucratividade, oferta, demanda e 

preço dos produtos, restringir a capacidade dos participantes deste mercado de fechar 

negócios nos mercados em que atuam e em mercados que pretende atingir, podendo 

ter efeito adverso nos seus resultados operacionais.  

i. Fatores de risco relacionados aos países estrangeiros onde o emissor atue  

Fator de risco não aplicável uma vez que a Companhia não atua em países estrangeiros.  

j. Fatores de risco relacionados a questões socioambientais  

Sanções por descumprimento de legislação ambiental e/ou trabalhista  

A não observância da legislação ambiental e/ou trabalhista por devedores cujos títulos 

lastreiam Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados de Recebíveis 

Imobiliários podem levar à inadimplência destes, tendo em vista as diversas sanções que 

podem ser determinadas, como pagamento de multa ou mesmo uma sanção criminal, 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

bem como ocasionar a revogação da sua licença ou suspensão de determinadas 

atividades. Além disso, o não cumprimento das leis e regulamentos ambientais poderia 

restringir a capacidade desses devedores na obtenção de financiamentos junto às 

instituições financeiras. Ademais, infringência à legislação que trata do combate ao 

trabalho infantil e ao trabalho escravo, bem como ao crime contra o meio ambiente, 

possuem um risco de imagem que pode trazer efeitos adversos para a Companhia.  

Mudança climática  

A cadeia do agronegócio está vulnerável à mudança climática. A comunidade científica 

tem desenvolvido um consenso de que o aquecimento global vai continuar a ocorrer 

mesmo que a emissão de gases estufa desacelere, reforçando a necessidade ações de 

adaptação à mudança de clima por parte dos participantes da cadeia do agronegócio. O 

agravamento de condições climáticas adversas pode afetar negativamente o negócio da 

Companhia e o resultado de sua operação, pois afeta seus devedores. 
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a 

que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas 

de juros  

 

A Companhia não possui exposição direta relevante a riscos de mercado, tais como 

variações nas taxas de juros, câmbio e inflação, em vista da própria natureza de suas 

atividades e considerando, ainda, que (i) não possui empréstimos indexados a taxas de 

juros sujeitas a efeitos relacionados à política monetária e fiscal adotada pelo governo 

brasileiro; (ii) não celebrou nenhum contrato fixado em moeda estrangeira, não estando 

sujeita a flutuações cambiais. A Companhia também não está exposta a outros riscos de 

mercado, tais como preços de ações, uma vez que suas ações não são negociadas em 

bolsa e preços de commodities, pois seu objeto social não envolve compra ou venda de 

commodities. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Não existe qualquer processo administrativo ou judicial relevante em que a Companhia 

seja parte. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

A Companhia não é parte em nenhum processo sigiloso. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

A Companhia não é parte em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral 

repetitivo. 
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4.7 - Outras contingências relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

Item não aplicável, tendo em vista que não trata-se de emissor estrangeiro. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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5.3 - Descrição dos controles internos

Não houve deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no 

relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor 

independente. Neste sentido, não há comentários sobre tal assunto por parte das 

Diretoras. 
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5.4 - Programa de Integridade

a. Existência de regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, 
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira.  
 
Além de outras políticas internas, a Companhia possui um código de compliance específico, que 
estabelece disposições relacionadas a regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para 
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 
pública.   
 

i. Principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua 
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, bem como a frequência 
com que os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são 
adaptadas. 
 
Todo conteúdo da rede, bem como os arquivos pessoais salvos nos computadores da 
Companhia utilizados pelos colaboradores podem ser acessados caso o Diretoria de 
Compliance julgue necessário. Da mesma forma, mensagens de correio eletrônico e 
conversas telefônicas de colaboradores poderão ser gravadas, interceptadas e acessadas, 
sem que isto represente invasão da privacidade dos colaboradores, já que se tratam de 
ferramentas de trabalho disponibilizadas pela Companhia.  
 
Poderá ser realizado um monitoramento sobre uma amostragem dos colaboradores da 
Companhia, para que sejam verificados os arquivos eletrônicos, inclusive e-mails, bem como 
as ligações telefônicas de qualquer colaborador da Companhia selecionado, com o objetivo 
de verificar possíveis situações de descumprimento às políticas e procedimentos gerais de 
compliance aplicáveis à Companhia. 

 
Adicionalmente, a Companhia possui ainda um processo de treinamento inicial de todos os 
seus colaboradores, especialmente aqueles que tenham acesso a informações confidenciais. 
Assim que cada colaborador é contratado, ele participa de um processo de treinamento em 
que irá adquirir conhecimento sobre as atividades da Companhia, suas normas internas, 
especialmente sobre as políticas, além das principais leis e normas que regem as atividades 
da Companhia.  
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Não obstante, a Companhia entende que é fundamental que todos os colaboradores, 
especialmente aqueles que tenham acesso a informações confidenciais, tenham sempre 
conhecimento atualizado dos princípios éticos, das leis e normas aplicáveis.  
 
Neste sentido, a Companhia adota um programa de reciclagem periódica dos seus 
colaboradores, bem como faz com que as regras e conceitos contidos em suas políticas 
sejam atualizados, com o objetivo de fazer com que os colaboradores estejam sempre 
atualizados, estando todos obrigados a participar de tais programas de reciclagem. 
 
Com o intuito de garantir que cada colaborador possa se familiarizar com o conteúdo de 
suas políticas, a Companhia torna ainda acessível uma cópia de cada política relacionada ao 
tema aos seus colaboradores.  
 
Por ocasião de sua contratação e anualmente, ou sempre que a Companhia achar necessário, 
quando do treinamento específico, conforme especificado acima, cada colaborador deve 
atestar, por meio da assinatura de um termo de adesão, que: (i) leu, recebeu e compreendeu 
os termos das políticas; (ii) está ciente do conteúdo das políticas; e (iii) se compromete a 
cumprir com todas as regras e procedimentos descritos nas políticas, permanecendo 
responsável pelo descumprimento de qualquer obrigação ali descrita.  

 
ii. Estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da 

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando 
suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a 
que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus 
dirigentes, se existentes. 
 
A administração e implementação das disposições das políticas relacionadas a esse tema são 
atribuições da Diretoria de Compliance, que tem como responsabilidades: 
 

 desenvolver e manter as políticas relacionadas a compliance da Companhia, 
incluindo a revisão e manutenção do manual de compliance, das demais políticas 
atualmente aplicáveis e quaisquer outras  que venham a ser adotadas pela 
Companhia;  

 
 disponibilizar as políticas (e quaisquer atualizações a elas relacionadas) a cada 

colaborador;  
 

 monitorar o cumprimento das políticas por parte dos colaboradores;  
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 atender prontamente todos os colaboradores e responder eventuais dúvidas sobre 

situações específicas que possam configurar violações aos preceitos das políticas; 
e 

 
 realizar uma avaliação anual das políticas e procedimentos contidos em suas 

políticas para determinar sua adequação e a eficácia de sua implementação.  
 

Não houve uma aprovação formal acerca da Diretoria de Compliance 
 

A Diretoria de Compliance não está subordinada diretamente a qualquer outro órgão ou 
colaborador da Companhia. 

 
 

iii. Existência de Código de ética ou de conduta formalmente aprovado.  
 
A Companhia possui um código de ética formalmente aprovado, cujo objetivo é delinear a 
atuação de todos os colaboradores da Companhia.  
 
 Aplicação a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como 
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. 
 
O código de ética aprovado e utilizado pela Companhia é aplicável a todos os 
colaborares da Companhia, abrangendo todos aqueles que possuam cargo, função, 
posição, relação societária, empregatícia, comercial e profissional, o que inclui, mas 
não se restringe, conselheiros de administração, empregados e terceiros como 
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.  
 

 Identificação da frequência com que os diretores, conselheiros fiscais, 
conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao 
código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema. 

 
Sempre que necessário a Companhia realiza palestras e treinamentos sobre o tema, 
voltados aos diretores, conselheiros da administração e empregados.  
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5.4 - Programa de Integridade

 Identificação das sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a 
outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas 
sanções estão previstas. 
 
Na hipótese de violação às normas ou às políticas internas da Companhia relacionadas 
ao tema, podem ser aplicadas, entre outras sanções, penas de advertência, 
suspensão, desligamento ou exclusão por justa causa, no caso de colaboradores que 
sejam sócios da Companhia, ou demissão por justa causa, no caso de colaboradores 
que sejam empregados da Companhia, nesse último caso, nos termos da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, sem prejuízos do direito da Companhia de pleitear 
indenização pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros 
cessantes, por meio das medidas legais cabíveis.  

 
 Identificação do órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o 

emissor divulgue o código de conduta, identificação dos locais na rede 
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado. 

 b. se o emissor possui canal de denúncia. 
 
Atualmente o canal de denúncias instituído pela Companhia tem como base o contato direto com a 
Diretoria de Compliance, por meio de email específico, ou mediante depósito da denúncia em caixas 
disponibilizadas em locais específicos do ambiente de trabalho da Companhia.   

 
 Indicação da natureza interna ou externa (se está a cargo de terceiros) do 

canal de denúncias. 
 
Conforme acima indicado, o atual canal de denúncias da Companhia possui natureza 
interna.  

 
 se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se 

recebe denúncias somente de empregados.  
 
O canal de denúncias utilizado atualmente pela Companhia pode ser utilizado por todo 
e qualquer colaborador, inclusive terceiros interessados que não sejam empregados, 
como é o caso de fornecedores e prestadores de serviço, por exemplo.  
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5.4 - Programa de Integridade

 se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé.  
 
No caso do depósito de denúncias nas caixas disponibilizadas pela Companhia em 
determinados ambientes de trabalho, é garantido o anonimato, uma vez que não há 
obrigação do depositante de realizar qualquer tipo de auto identificação.  
 
Seja qual for o mecanismo utilizado, a Companhia sempre irá garantir proteção a 
denunciantes de boa-fé.   

 
 órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias. 

 
Conforme acima indicado, é de responsabilidade da Diretoria de Compliance a 
apuração de denúncias.  

 c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e 
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de 
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas. 
 
A Companhia não adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações 
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas 
pessoas jurídicas envolvidas.  
 

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para 
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a 
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou 
controles nesse sentido. 
 Não aplicável, uma vez que a Companhia possui um código de compliance específico, conforme 
acima indicado.   
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5.5 - Alterações significativas

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

25/08/2016

24/05/2016

Sociedade Anônima

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico

A VERT Companhia Securitizadora foi constituída em 24 de maio de 2016 e foi 

devidamente registrada na JUCESP em 15 de junho de 2016, sob o NIRE 350049230-7.  

 

A VERT nasceu com uma equipe pioneira e muito experiente no mercado de securitização 

agrícola brasileiro, tendo a Sra. Fernanda Mello e a Sra. Martha de Sá como sócias 

fundadoras. A equipe da VERT possui grande expertise na área de securitização de 

certificados de créditos do agronegócio, tendo participado na estruturação e na emissão 

de diversos Certificados de Recebíveis do Agronegócio. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Não houve nenhum pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da 

Companhia. 
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6.6 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

A Companhia desenvolve as seguintes atividades: (i) a aquisição e securitização de 

quaisquer direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados 

em direitos de crédito do agronegócio e direitos de crédito imobiliário; (ii) a emissão e a 

colocação de forma pública ou privada, no mercado financeiro e de capitais, de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio e outros títulos e valores mobiliários 

lastreados em direitos creditórios do agronegócio que sejam compatíveis com as suas 

atividades, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros títulos e valores 

mobiliários lastreados em direitos de crédito imobiliário que sejam compatíveis com as 

suas atividades; (iii) digitação de títulos em sistema de mercado de balcão; e 

administração, recuperação e alienação de direitos de crédito; e (iv) a realização de 

operações em mercados de derivativos, com a função de proteção de riscos de sua 

carteira de créditos. 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

Não aplicável. Não se trata de sociedade de economia mista. 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  

PÁGINA: 51 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



7.8 - Políticas socioambientais

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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7.9 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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8.1 - Negócios extraordinários

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre 

como operação normal nos negócios da Companhia. 
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia. 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

A Companhia não possui controladas, assim não há contratos relevantes celebradas 

entre a Companhia e suas controladas não diretamente relacionados com suas atividades 

operacionais. 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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9.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais 

suficientes para implementar o seu plano de negócio e cumprir com as suas obrigações 

em médio prazo. Os investimentos realizados e o recebimento dos valores decorrentes da 

participação da Companhia nas emissões realizadas até então conferem conforto à 

Companhia para cumprir com suas obrigações financeiras. 

 

A Companhia teve seu registro de companhia aberta na categoria B concedido pela CVM 

em 25 de agosto de 2016.  

 

A redução nos investimentos necessários para suas operações e o recebimento das 

receitas decorrentes das emissões realizadas contribuiu para a melhora nos Índices de 

Liquidez Corrente e Liquidez Imediata. 

 

ANÁLISE VERTICAL 31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 

ATIVO CIRCULANTE 640 2.073 596 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 293 2.016 287 

PASSIVO CIRCULANTE 41 442 504 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 15,61 4,683 1,182 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 7,15 4,561 0,569 

 

A análise vertical dos ativos da Companhia indica que ainda há uma alta disponibilidade 

dos ativos, resultado de sua capitalização e da participação da Companhia em emissões 

de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, 

assim como da redução dos investimentos necessários para suas operações. Tal 

disponibilidade permitirá à Companhia honrar com suas obrigações ao longo do ano-

calendário 2019, mesmo que ocorram períodos de oscilação em suas receitas.  

 

Nota-se que houve um aumento no ativo imobilizado, decorrente da adoção inicial do 

CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil a partir de 1º de janeiro de 2019, 

conforme abaixo demonstrado.  

 

 

ANÁLISE VERTICAL 
31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 

R$ MIL % R$ MIL % R$ MIL % 

ATIVO CIRCULANTE 640 49,883% 2.073 78,315% 596 34,854% 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 293 22,837% 2.016 76,162% 287 16,784% 

CLIENTES - 0,000% - 0,000% 57 3,333% 

IMPOSTOS A RECUPERAR 21 1,637% 21 0,793% 61 3,567% 

PARTES RELACIONADAS 5 0,390% 1 0,038% 18 1,053% 

DESPESAS ANTECIPADAS - 0,000% 3 0,113% 169 9,883% 

OUTRAS CONTAS A RECEBER 321 25,019% 32 1,209% 4 0,234% 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 643 50,117% 574 21,685% 1.114 65,146% 

IMOBILIZADO 581 45,284% 521 19,683% 1.002 58,596% 

INTANGÍVEL 62 4,832% 53 2,002% 48 2,807% 

ATIVO TOTAL       1.283  100,000%       2.647  100,000%          1.710  100,000% 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA: 60 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Já uma análise vertical dos passivos demonstra principalmente um aumento na categoria 

de empréstimos e financiamentos, devido ao correspondente registro do passivo de 

arrendamento com base nos preceitos do CPC 06 (R2) adotado pela Companhia a partir 

de 1º de janeiro de 2019. Atualmente os passivos da Companhia são compostos pelo 

passivo de arrendamento, obrigações perante fornecedores e obrigações fiscais.  

 

ANÁLISE VERTICAL 
31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 

R$ MIL % R$ MIL % R$ MIL % 

PASSIVO CIRCULANTE 41 3,20% 442 34,45% 504 39,28% 

FORNECEDORES 3 0,23% 12 0,94% 57 4,44% 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 0,00% - 0,00% 398 31,02% 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 

OBRIGAÇÕES FISCAIS 13 1,01% 133 10,37% 20 1,56% 

PARTES RELACIONADAS 8 0,62% - 0,00% - 0,00% 

OUTRAS OBRIGACÕES  16 1,25% 296 23,07% 28 2,18% 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - 0,00% - 0,00% 66 5,14% 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 0,00% - 0,00% 66 5,14% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.242 96,80% 2.205 171,86% 1.140 88,85% 

CAPITAL SOCIAL REALIZADO 1.200 93,53% 1.200 93,53% 1.200 93,53% 

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 42 3,27% 1.005 78,33% (125) -9,74% 

PASSIVO TOTAL 1.283 100,00% 2.647 206,31% 1.710 133,28% 

 

 

 

b) Estrutura de capital:  

 

A estrutura de capital da Companhia possui a seguinte composição: 

 

  
31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 

  
R$ MIL R$ MIL R$ MIL 

Capital de Terceiros 
Passivo Circulante 41 442 504 

Passivo Não Circulante - - 66 

Capital próprio Patrimônio Líquido 1242 2.205 1.140 

 

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  

 

Para este ano de 2019 e os próximos anos, a Companhia tem a intenção ampliar ainda 

mais o volume de emissões, resultando em aumento de suas receitas. A Companhia 

acredita que as receitas decorrentes das novas emissões ao longo deste ano de 2019 serão 

suficientes para honrar os compromissos financeiros assumidos em razão das suas 

atividades normais.  

 

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes utilizadas  

 

A Companhia está utilizando recursos próprios para capital de giro e para investimentos 

em ativos não circulantes utilizados, e prevê que ao longo de 2019 e dos próximos anos 

terá um aumento relevante nas receitas referentes a novas emissões de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

 

A Companhia captou recursos com a emissão das ações preferenciais, contraiu 

empréstimo e auferiu receitas por intermédio de sua participação em emissões de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio.  

 

Desta forma, não haverá, no médio prazo, necessidade de mais captação de recursos para 

financiamento de capital de giro ou para investimentos em ativos não circulantes 

utilizados, uma vez que acredita que os níveis de disponibilidades de caixa mantidos são 

apropriados para o desempenho de suas atividades. 

 

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: i. 

contratos de empréstimo; ii. Outras relações de longo prazo com instituições 

financeiras; iii. Grau de subordinação entre dívidas; iv. Eventuais restrições impostas 

à emissora, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de 

novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos 

valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem 

cumprindo essas restrições.  

 

 31/12/2017 

R$ MIL 

31/12/2018 

R$ MIL 

31/03/2019 

R$ MIL 

PASSIVO CIRCULANTE SOMADO 

COM PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

41 442 570 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1242 2.205 1.140 

NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO 0,0320 0,2004 0,5000 

 

 

O cálculo do endividamento segue a seguinte fórmula:  

 

Nível de Endividamento = PASSIVO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO, onde: 

 

PASSIVO = Passivo Circulante + Passivo não circulante 

 

 

i. outras relações de longo prazo com instituições financeiras: a Companhia não 

possui outras relações de longo prazo com instituições financeiras. 

 

ii. grau de subordinação entre dívidas: não há grau de subordinação entre as dívidas 

da Companhia. 

 

iii. eventuais restrições impostas à emissora, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à 

alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de 

controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições: a 

diretoria da Companhia somente pode assumir a assunção de empréstimos e 

financiamentos, em valor superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em uma 

única transação ou em uma série de operações relacionadas com a assinatura 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

conjunta de dois diretores. Ainda, a diretoria possui poderes expressos apenas para 

contrair empréstimos e financiamentos, quando de seus sócios ou terceiros, sendo 

que outros empréstimos devem ser aprovados em assembleia geral.  

 

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados  

 

A Companhia já recebeu a totalidade do empréstimo e não possui outras fontes de 

financiamento.   

 

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras  

 

Ocorreu o pré-pagamento do empréstimo contraído pela Companhia em 2016 no 

montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Além disso, a Companhia aumentou 

a participação em emissões de certificados de recebíveis do agronegócio e de certificados 

de recebíveis imobiliários, o que contribuiu positivamente para o resultado financeiro 

obtido. 
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. Resultado das operações do Emissor 

 

1. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

 

A Companhia foi constituída em 24 de maio de 2016.  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as receitas obtidas pela 

Companhia alcançaram o valor de R$ 2.991 mil. No mesmo período, as despesas 

operacionais foram alçadas ao montante de R$1.285 mil.  

 

No trimestre encerrado em 31 de março de 2019, a Companhia apresentou receitas e 

despesas operacionais nos montantes de R$ 548 mil e R$ 498 mil, respectivamente. Do 

ponto de vista comparativo, no trimestre encerrado em 31 de março de 2018, a 

Companhia apresentou receitas e despesas operacionais nos montantes de R$ 314 mil e 

R$ 331 mil, respectivamente. O resultado financeiro da Companhia nos períodos 

analisados indicou que as receitas auferidas decorreram substancialmente das aplicações 

em certificados de depósitos bancários, fundos de investimento e reduzidas das 

despesas financeiras. 

 

2. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

Os resultados operacionais da Companhia são substancialmente afetados pelo volume e 

pela margem sobre as operações de securitização de valores mobiliários emitidos pela 

Companhia. 

 

PÁGINA: 64 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

a. Introdução ou alienação de segmento operacional 

 

A Companhia não teve e não espera ter ou desfazer-se de segmentos operacionais. 

 

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária  

 

A Companhia não espera que ocorram alterações na constituição de seu capital social, 

bem como aquisição ou alienação de participação societária. 

 

c. Eventos ou operações não usuais  

 

Não houve ocorrência de qualquer evento desta natureza envolvendo a Companhia 

desde a sua constituição. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

 

 a. Mudanças significativas nas práticas contábeis  

A Companhia adotou o CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil a partir de 

1º de janeiro de 2019. 

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis  

IFRS 16/CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil: Estabeleceu novos padrões 

de contabilização de arrendamento mercantil. Com essa nova norma, os arrendatários 

passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do 

ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, 

incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma 

determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de 

reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações contábeis dos 

arrendadores ficaram substancialmente mantidos. O IFRS 16 substitui a IAS 17 – 

Operações de Arrendamento Mercantil e correspondentes interpretações, no Brasil 

essas alterações serão tratadas como revisão 02 do CPC 06. 

A adoção do CPC 06 (R2) impactou o contrato de aluguel do escritório da matriz, situado 

em São Paulo - SP. O contrato possui vigência de 3 anos, desta forma, os impactos 

contabilizados a partir de 1º de janeiro de 2019 são: 

(i) reconhecimento do ativo de direito de uso no ativo não circulante; e  

 

(ii) reconhecimento passivo de arrendamento segregado entre circulante e não 

circulante. Não houve impactos relevantes no resultado da Companhia 

Conforme facultado pelo CPC 06 (R2), a Companhia optou por aplicar o pronunciamento 

retrospectivamente, com efeito cumulativo de inicialmente utilizar o pronunciamento 

reconhecido na data de aplicação inicial.  

Desta forma, o arrendatário não deve reapresentar as informações comparativas. Em vez 

disso, o arrendatário deve reconhecer o efeito cumulativo de aplicar inicialmente este 

pronunciamento como ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados (ou outro 

componente do patrimônio líquido, conforme apropriado) na data da aplicação inicial.  

Portanto, a Companhia reconheceu o ativo de direito de uso na data da aplicação inicial 

para o arrendamento anteriormente classificado como arrendamento operacional, 

utilizando o CPC 06 (IAS 17), com base no seu valor contábil como se o pronunciamento 

tivesse sido aplicado desde a data de início, mas descontado, utilizando a taxa 

incremental sobre empréstimo do arrendatário na data da aplicação inicial. 

Demonstramos abaixo o efeito da adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) na data de 1º de 

janeiro de 2019, com base nos critérios mencionados anteriormente: 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

 

 

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor  

O relatório de revisão dos auditores sobre as informações contábeis intermediárias da 

Companhia para o trimestre findo em 31 de março de 2019 não apresentam ressalvas 

ou ênfases em sua conclusão. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 

aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos. 

 

Não há arrendamentos mercantis operacionais, sejam ativos ou passivos, detidos 

diretamente o indiretamente pela Companhia. 

 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos 

e responsabilidades, indicando respectivos passivos. 

 

A Companhia não efetuou nenhuma baixa de carteiras de forma que não há riscos e 

responsabilidades. 

 

 iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços. 

 

A Companhia não celebrou contratos dessa natureza. 

 

iv. contratos de construção não terminada. 

 

A Companhia não celebrou contratos dessa natureza. 

 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos. 

 

A Companhia não celebrou contratos dessa natureza. 

 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.  

 

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

PÁGINA: 69 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o 

resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das 

demonstrações financeiras do emissor 

 

Como a Companhia não possui arrendamentos mercantis operacionais, sejam ativos ou 

passivos, detidos diretamente o indiretamente, nem efetuou nenhuma baixa de carteiras 

de forma que não há riscos e responsabilidades tampouco possui contratos de futura 

compra e venda de produtos ou serviços; de construção não terminada; de recebimentos 

futuros de financiamentos, não haverá qualquer alteração de receitas, as despesas, o 

resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações 

financeiras da Companhia. 

 

b. natureza e o propósito da operação 

 

Inexistente, conforme descrito acima. 

 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em 

favor do emissor em decorrência da operação Inexistente, conforme descrito 

acima 

 

Inexistente, conforme descrito acima. 
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10.8 - Plano de Negócios

Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do 

emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 

 

a. investimentos, incluindo:  

 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 

 

A Companhia tem investido na automatização de procedimentos relacionados com a 

administração de suas emissões. 

 

ii. Fontes de financiamento dos investimentos 

 

A Sociedade tem utilizado capital próprio, decorrente da integralização das ações de seus 

sócios, bem como os valores recebidos em função da participação da Companhia em 

emissões de certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis 

imobiliários. 

A Companhia pretende ampliar o número de emissões, maximizando suas receitas e 

permitindo uma diversificação nas suas fontes de financiamento.  

 

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

 

Não há desinvestimentos relevantes previstos. 

 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, 

patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade 

produtiva do emissor  

 

Não há informações relevantes a serem divulgadas.  

 

c. Novos produtos e serviços, indicando:  

 

i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas  

 

Não há pesquisa em andamento para desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

 

ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento 

de novos produtos ou serviços  

 

Não há pesquisa em andamento para desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

 

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados  

 

Não há pesquisa em andamento para desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

 

iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços.  

Não há informações relevantes a serem divulgadas. 
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

Assim como os demais outros fatores não abordados anteriormente, não há despesas 

relevantes até 31 de dezembro de 2018 com relação a despesas, publicidade, 

patrocínios, parcerias e convênios. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

a. Atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno 

próprio 

A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. 

O Conselho de Administração é composto por 3 (três) membros, eleitos em assembleia 

geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. 

O Conselho de Administração, além das atribuições previstas em lei, deve: 

(i) fixar e aprovar os planos de negócios e de investimentos da Companhia, propostos 

pela Diretoria; 

(ii) eleger, destituir e substituir os membros da Diretoria, fixando suas atribuições e 

remuneração; 

(iii) deliberar sobre o orçamento anual de investimento e demais orçamentos bem como 

sobre as suas respectivas revisões; 

(iv) deliberar sobre a política de distribuição de dividendos observado o previsto em lei 

e neste Estatuto; 

(v) fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, a qualquer tempo, os livros e papéis 

da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 

celebração, e quaisquer outros atos, não sendo necessária sua aprovação prévia; 

(vi) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, e anualmente, até o dia 30 

de abril seguinte ao término do exercício social da Companhia; 

(vii) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; e 

(viii) fiscalizar e avaliar a efetividade do gerenciamento do risco de compliance, inclusive 

propondo ajustes, bem como julgar casos de inobservância grave de cumprimento das 

regras da Companhia, conforme definido nos regulamentos da Companhia. 

A Diretoria, por sua vez, será composta de no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) 

membros, acionistas ou não, dispensados de caução, com as atribuições que lhes forem 

conferidas nos termos deste Estatuto Social e pelo Conselho de Administração, sendo 

um Diretor Presidente, um Diretor de Relação com Investidores e os demais Diretores, 

sem designação específica. 

b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação 

dos comitês 

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009. 

c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus 

membros, identificando método utilizado 

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

Compete especificamente ao Diretor Presidente: 

(a) fornecer ao Conselho de Administração os documentos necessários para sua tomada 

de decisão; 

(b) formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia a partir das 

deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação 

dos demais diretores; e 

(c) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as 

suas reuniões. 

Compete especificamente ao Diretor de Relações com Investidores: 

(a) substituir o Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos; 

(b) Representar a Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários e aos investidores; 

e 

(c) Manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação 

aplicável da Comissão de Valores Mobiliários. 

Compete aos demais diretores sem designação específica dar o suporte ao Diretor 

Presidente e ao Diretor de Relações com Investidores, bem como exercer a administração 

do dia-a-dia da Companhia. 

A Diretoria possui poderes expressos para (i) contrair empréstimos e financiamentos, 

quando de seus sócios ou terceiros; (ii) definir a política de remuneração dos funcionários 

e prestadores de serviços da Companhia; (iii) autorizar a emissão e colocação junto ao 

mercado financeiro e de capitais de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou quaisquer outros valores mobiliários que 

não dependam de aprovação do Conselho de Administração, devendo, para tanto, tomar 

todas as medidas necessárias para a implementação destas operações; (iv) a alienação, 

oneração ou qualquer outra forma de transferência, a qualquer título, de bens imóveis e 

bens do ativo fixo da Companhia, bem como a alienação de ativos da Companhia, 

inclusive por meio de conferência ao capital de outra sociedade; (v) concessão e 

contração de garantias, tais como fiança, aval, alienação fiduciária e garantias reais; e (vi) 

firmar os instrumentos necessários para a prestação dos serviços definidos no objeto 

social da Companhia. 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  

PÁGINA: 78 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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319.973.458-89 Administradora 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

30/04/2019 Sim 0.00%

Martha de Sá Pessôa 25/08/1984 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

30/04/2019 3 anos 1

397.787.928-60 Advogada 12 - Diretor de Relações com 
Investidores

01/04/2019 Sim 0%

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

30/04/2019 3 anos 0

268.664.868-66 Administradora 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

30/04/2019 Sim 0%

Paulo Piratiny Abbott Caldeira Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

30/04/2019 3 anos 0

237.795.780-34 Administrador 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

30/04/2019 Sim 0%

245.425.968-00 economista 19 - Outros Diretores 30/04/2019 Sim 0%

Fábio Bonatto Scaquetti Pertence apenas à Diretoria 30/04/2019 1 ano 0

Victoria de Sá Pertence apenas à Diretoria 01/04/2019 3 anos 0

Diretor sem Designação Específica

327.205.188-08 Economista 10 - Diretor Presidente / 
Superintendente

30/04/2019 Sim 0.00%

Filipe Possa Ferreira 04/08/1985 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2019 3 anos 0

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Filipe Possa Ferreira  -  327.205.188-08

Fábio Bonatto Scaquetti  -  245.425.968-00

Há 14 anos no mercado financeiro, atuou como responsável pelo registro e liquidação das operações de renda fixa e derivativos junto à Cetip, com expertise no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), controle de 
custódia e caixa pela Tesouraria no banco Credit-Suisse. Graduado em Ciências Econômicas pela FMU, tem MBA em Mercado de Capitais pela FIPECAFI.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello  -  268.664.868-66

É formada em Administração de Empresas pela FGV-SP. Atualmente ocupa o cargo de diretora da VERT Capital empresa do mesmo grupo econômico da Companhia. Foi sócia da Octante Gestora de abril de 2010 
a maio de 2016. Foi sócia da Mauá Investimentos na área de gestão e análise de renda variável, de 2006 a Março de 2008; gestora da mesa proprietária de Renda Variável do Credit Suisse, de 2002 a 2006; trader 
assistant da mesa propietária de RV do Credit Suisse, de 2000 a 2002; middle office da corretora do Credit Suisse, de 1999 a 2000; e trader assistant da mesa proprietária de Renda Fixa no Credit Suisse, de 1997 a 
1999. A Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello não esteve sujeita aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitada para a 
prática de suas atividades profissionais

Paulo Piratiny Abbott Caldeira  -  237.795.780-34

Paulo Caldeira é General Partner do Citigroup Venture Capital International Brazil Fund (CVCIB). Paulo também é sócio sênior sócio sênior dos fundos Citigroup Venture Capital International Growth I e II (de USD 
1,7 e USD 4,3 bi, respectivamente). Anteriormente, Paulo foi sócio do Citigroup's Venture Capital Technology Investment Fund nos EUA, head de M&A de Consumo e Empresas na América Latina e Diretor do grupo 
Citigroup's Strategy and Business Development. Antes do Citigroup, trabalhou na Philips N.V. nos EUA e Europa e na Petrobras no Brasil. Paulo ocupou diversas posições em conselhos de administração em 
companhias de mercados emergentes. Paulo possui M.B.A. pela Columbia University e é Ph.D. em engenharia elétrica e ciências da computação pela University of Wisconsin-Madison. Paulo Caldeira não esteve 
sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse 
ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais

Martha de Sá Pessôa  -  319.973.458-89

É formada em Administração de Empresas pela FGV-SP. Atualmente ocupa o cargo de diretora da VERT Capital, empresa do mesmo grupo econômico da Companhia. Foi sócia da Octante Gestora de setembro de 
2008 a maio de 2016. Foi analista de Novos Negócios e Produtos da Mauá Investimentos, de 2007 a 2008; e estagiária de Inteligência Estratégica da Camargo Corrêa S.A., de 2005 a 2006. A Sra. Martha de Sá 
Pessôa não esteve sujeita aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, 
que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando assim devidamente habilitada para a prática de suas atividades profissionais.

Victoria de Sá  -  397.787.928-60

Victoria de Sá é Advogada, atuou na área de direito societário e de mercado financeiro nos escritórios Mattos Filho Advogados, Motta, Fernandes Rocha Advogados, Noronha Advogados, Marriot Harrison e Sicherle 
Advogados, no Brasil e na Inglaterra desde 2009. Graduada em Direito pela USP, com cursos na Universität Leipzig (Alemanha). Victoria de Sá não esteve sujeita aos efeitos de condenação criminal, condenação ou 
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer 
atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitada para a prática de suas atividades profissionais

Atuou por 8 anos em bancos de investimentos nas áreas de controle, finance e produto. Trabalhou nos bancos BNP Paribas, Rabobank e Itaú BBA, e desde 2012 se dedica parcialmente à docência e ao debate 
econômico. Administrador pela PUC-SP, mestre em Economia Internacional e Finanças pela Université Paris 13 na França, e doutorando em Ciências Econômicas do Instituto de Economia da Unicamp.

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello  -  268.664.868-66

N/A

Paulo Piratiny Abbott Caldeira  -  237.795.780-34

Martha de Sá Pessôa  -  319.973.458-89

Victoria de Sá  -  397.787.928-60

Filipe Possa Ferreira  -  327.205.188-08

N/A

Fábio Bonatto Scaquetti  -  245.425.968-00
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Não há comitês instalados.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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12.12 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Observação

Nº total de membros 3,00 3,00 6,00

Salário ou pró-labore 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 0,00 0,00 0,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais

Nº total de membros 3,00 3,00 6,00

Nº de membros remunerados 0,00 3,00 3,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 0,00 231.936,59 231.936,59

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Outros 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 0,00 231.936,59 231.936,59
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

Valor da maior 
remuneração(Reais)

Valor médio da 
remuneração(Reais)

Observação

Valores anuais

Nº de membros 
remunerados

Nº de membros

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

Em relação ao exercício social de 2018, o percentual reconhecido de remuneração total 

de cada órgão é de: (i) 0% para o Conselho da Administração, tendo em vista que seus 

membros renunciaram às remunerações; e (ii) 100% para a Diretoria. 

Em relação ao exercício social de 2019, o percentual estimado de remuneração total de 

cada órgão é de: (i) 0% para o Conselho da Administração, tendo em vista que seus 

membros renunciaram às remunerações; e (ii) 100% para a Diretoria. 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
 

Em relação ao exercício social de 2018, não há a valores reconhecidos no resultado de 

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades 

sob controle comum e de controladas da Companhia como remuneração de membros 

do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, 

agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais 

indivíduos. 

 

Em relação ao exercício social de 2019, não há até o momento, projeções de valores a 

serem reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades 

sob controle comum e de controladas da Companhia como remuneração de membros 

do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, 

agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais 

indivíduos. 
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13.16 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  

PÁGINA: 102 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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14.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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TOTAL

100.000 100,000000% 11 100,000000% 100.011 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS

2 0,002000% 0 0,000000% 2 0,000000%

TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

24.796.771/0001-03 Sim Sim 05/10/2018

VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

99.998 99,998000% 11 100,000000% 100.009 100,000000%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL 0 0.000000

394.750.768-24 Brasil-SP Não Não

Felipe Simoneti Rogado

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

125 0,125000 0 0,000000 125 0,125000

TOTAL 0 0.000000

500 0,500000 0 0,000000 500 0,500000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não

Fábio Bonatto Scaquetti

245.425.968-00 Não Não 03/02/2017

TOTAL 0 0.000000

406.755.338-21 Não Não 03/02/2017

Carolina Pachler

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250 0,250000 0 0,000000 250 0,250000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 24.796.771/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

Não

414.406.838-24 Brasil-SP Não Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250 0,250000 0 0,000000 250 0,250000

Gabriel Pereira Pinto Lopes

TOTAL 0 0.000000

367.365.028-96 Não Não 03/02/2017

Fernando Ribeiro Mancini

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250 0,250000 0 0,000000 250 0,250000

TOTAL 0 0.000000

268.664.868-66 Brasil-SP Não Não 03/02/2017

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.625 1,625000 0 0,000000 1.625 1,625000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 24.796.771/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

100.000 100,000000 0 0,000000 100.000 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

319.973.458-89 Brasileira Não Não 03/02/2017

Martha de Sá Pessôa

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.625 1,625000 0 0,000000 1.625 1,625000

TOTAL 0 0.000000

401.458.448-89 Brasil-SP Não Não 03/02/2017

Luiza Morelli Alencar da Rocha Marques

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250 0,250000 0 0,000000 250 0,250000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 24.796.771/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

30.082.638/0001-80 Não Sim 08/02/2018

VERT Participações LTDA.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

95.125 95,125000 0 0,000000 95.125 95,125000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 24.796.771/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

319.973.458-89 Brasileira Não Não

Martha de Sá Pessôa

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.000 31,666000 0 0,000000 30.000 31,666000

TOTAL 0 0.000000

268.664.868-66 Brasileira Não Não

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.000 31,666000 0 0,000000 30.000 31,666000

TOTAL 0 0.000000

25.271.207/0001-21 Não Não 02/04/2018

CVCIB Holdings Delaware (LLC)

Sim Adriana Maria Mammocci Fisica 032.473.708-46

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.000 31,666000 0 0,000000 30.000 31,666000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VERT Participações LTDA. 30.082.638/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

397.787.928-60 Brasileira Não Não

Victoria de Sá

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.000 5,002000 0 0,000000 5.000 5,002000

TOTAL

95.000 100,000000 0 0,000000 95.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VERT Participações LTDA. 30.082.638/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

99 100,000000 0 0,000000 99 100,000000

TOTAL 0 0.000000

237.795.780-34 Brasileira Não Não

Paulo Piratiny Abbott Caldeira

Sim Adriana Maria Mammocci Fisica 032.473.708-46

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

33 33,333000 0 0,000000 33 33,333000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Não

Dipak Kumar Rastogi

Sim Adriana Maria Mammocci Fisica 032.473.708-46

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

66 66,667000 0 0,000000 66 66,667000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CVCIB Holdings Delaware (LLC) 25.271.207/0001-21

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Total 0 0,000000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

2

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

05/10/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

Martha
de Sá

Fernanda
Mello

VERT
Companhia 

Securitizadora

VERT
Consultoria e Assessoria 

Financeira Ltda.
CNPJ: 24.796.771/0001-03

99,998%0,001% 0,001%

QUADRO SOCIETÁRIO - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Victoria
de Sá

Fábio 
Bonatto

Filipe Possa 
Ferreira

Diretoria
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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15.7 - Principais operações societárias

Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham 

tido efeito relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, 

incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, 

aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o 

emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas: (a) evento; (b) 

principais condições do negócio; (c) sociedades envolvidas; (d) efeitos 

resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a 

participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e 

dos administradores do emissor; (e) quadro societário antes e depois da 

operação; e (f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo 

entre os acionistas.  

 

Em 22 de agosto de 2016, a VERT COMPANHIA SECURITIZADORA emitiu 11 (onze) 

ações preferenciais e aumentou seu capital social dos atuais R$100.000,00 (cem mil 

reais) para R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), de forma que o atual 

acionista das ações preferenciais representa 91,66% do capital social da Companhia. As 

ações possuíam prazo de integralização de até 24 (meses) mas já foram integralmente 

integralizadas.  

 

Previamente à emissão das ações preferenciais, o quadro societário da Companhia era 

o seguinte:  

 
Com a emissão das ações preferenciais, o quadro societário da Companhia passou a ser 

o seguinte:  

 

 
Os acionistas possuíam direito de preferência na subscrição das novas ações em 

igualdade de termos e condições, direito este que não foi exercido.  
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15.8 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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Garantia e seguros Não há

Especificar

Rescisão ou extinção

Posição contratual do emissor Outra

Natureza e razão para a operação

VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA

15/01/2019 0,00 5 anos NÃO 0,000000

Objeto contrato Contrato de compartilhamento de infraestrutura, estrutura administrativa e pessoais

Relação com o emissor Acionista controlador

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
Em 12 de setembro, a Companhia contratou empréstimo com a empresa International 
Equity Investments, LLC, empresa do mesmo grupo do sócio CVCIB, LLC. O empréstimo 
deveria ser liquidado pela Companhia em 31 de dezembro de 2017. No entanto, foi 
realizado o pré-pagamento em 17 de outubro de 2017.  
 
Dentre as medidas tomadas para tratar do conflito de interesse estão a análise pela 
diretoria das condições de empréstimo em relação a outras opções disponíveis no 
mercado, sendo que referidas condições são mais favoráveis no atual empréstimo. Todas  
as  condições  estão devidamente pactuadas e refletem práticas de mercado. Não há 
correção monetária nem juros no período, de forma que o pagamento compensatório é 
extremamente favorável à Companhia. 
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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Tipo de capital Capital Subscrito

22/08/2016 1.200.000,00 100.000 11 100.011

22/08/2016 1.200.000,00 100.000 11 100.011

Tipo de capital Capital Emitido

Tipo de capital Capital Integralizado

30/10/2016 1.200.000,00 100.000 11 100.011

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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17.5 - Outras informações relevantes

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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Restrição a circulação Não

Direito a reembolso de capital Não

Resgatável

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Conforme

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Outras características 
relevantes

N/A

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Conversibilidade Não

Tag along 0,000000

Direito a voto Pleno

Direito a dividendos Direito de votação e participação nos lucros

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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Saldo Devedor em Aberto 313.363.000,00

Valor total

(Reais)

313.363.000,00

Restrição a circulação Não

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Quantidade

(Unidades)

313.363

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 4ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Data de vencimento 22/05/2020

Data de emissão 24/05/2017

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 4ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
seguintes hipóteses: (i) declaração de Vencimento Antecipado da CPR Financeira lastro 
dos CRA, nos termos da Cláusula 8 da CPR Financeira; (ii) do Pagamento Antecipado 
Obrigatório da CPR Financeira lastro dos CRA, caso não haja acordo em relação à taxa 
substitutiva, conforme previsto na Cláusula 9 da CPR Financeira lastro dos CRA; (iii) do 
Pagamento Antecipado Facultativo da CPR Financeira lastro dos CRA nas hipóteses 
previstas na Cláusula 10 da CPR Financeira lastro dos CRA; ou (iv) de pagamento da 
Multa Indenizatória, nos termos das Cláusulas 5.2 e seguintes do Contrato de Cessão.

Data de vencimento 22/03/2022

Data de emissão 16/08/2017

Quantidade

(Unidades)

180.498

Valor total

(Reais)

180.498.000,00

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 6ª Emissão da VERT 
Companhia

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As seguintes deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 75% dos votos 
favoráveis de titulares de CRA em Circulação: (i) na alteração da remuneração ou 
amortização dos CRA, do pagamento da CPR Financeira lastro dos CRA, ou de suas 
datas de pagamento; (ii) na alteração da data de vencimento da  CPR Financeira lastro 
dos CRA ou dos CRA; (iii) na alteração relativa às hipóteses de vencimento antecipado 
da  CPR Financeira lastro dos CRA, de pagamento antecipado obrigatório da  CPR 
Financeira lastro dos CRA, de Pagamento antecipado facultativo da  CPR Financeira 
lastro dos CRA e de resgate antecipado dos CRA; (iv) alteração relativa aos eventos 
que ensejam o pagamento da multa indenizatória; (v) na alteração relativa aos Eventos 
de Liquidação do Patrimônio Separado; ou (vi) em alterações da Cláusula 12.9 e da 
Cláusula 12.9.1 do Termo de Securitização e/ou em qualquer quórum de deliberação 
das Assembleias Gerais previsto no Termo de Securitização ou em qualquer documento 
da operação.

Características dos valores 
mobiliários

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP e/ou 
BM&BOVESPA, conforme o caso.

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Data de vencimento 16/12/2020

Data de emissão 16/12/2016

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses da cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Qualquer termo ou condição do Termo de Securitização somente poderá ser modificado 
caso a alteração seja aprovada pelos titulares de, no mínimo, a maioria dos CRA em 
Circulação, reunidos em Assembleia de Titulares de CRA convocada especificamente 
para este fim.

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 6ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses da cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Qualquer termo ou condição do Termo de Securitização somente poderá ser modificado 
caso a alteração seja aprovada pelos titulares de, no mínimo, a maioria dos CRA em 
Circulação, reunidos em Assembleia de Titulares de CRA convocada especificamente 
para este fim.

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3.

Saldo Devedor em Aberto 185.308.923,30

Possibilidade resgate Sim

Restrição a circulação Não

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Saldo Devedor em Aberto 22.223.535,40

Valor total

(Reais)

21.235.000,00

Restrição a circulação Sim

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA somente poderão ser negociados depois de decorrido 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 6ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 16/08/2017

Quantidade

(Unidades)

21.235

Data de vencimento 22/03/2022

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Saldo Devedor em Aberto 780.000.000,00

Restrição a circulação Não

Conversibilidade Não

Quantidade

(Unidades)

780.000

Valor total

(Reais)

780.000.000,00

Possibilidade resgate Sim

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente de modo 
compulsório (de maneira automática ou não) ou de modo facultativo. 



O resgate compulsório automático é aquele decorrente da verificação de qualquer um 
dos eventos indicados na Cláusula 7.1 do Termo de Securitização. O resgate 
compulsório automático é aquele decorrente da verificação de qualquer um dos eventos 
indicados na Cláusula 7.2 do Termo de Securitização. Nas duas hipóteses de resgate 
compulsório, o valor dos CRA é o montante equivalente ao somatório: (i) do saldo 
devedor dos CRA na data do efetivo pagamento da recompra; (ii) das despesas e 
encargos, inclusive os moratórios; e (iii) de qualquer outro montante necessário para a 
quitação integral das obrigações devidas.



O resgate facultativo é aquele decorrente da realização, pelas Cedentes, 
individualmente ou em conjunto e, neste último caso, em qualquer proporção, de uma 
oferta de recompra nos termos da cláusula 5.8 e seguintes do Contrato de Cessão, de 
forma irrevogável e irretratável, a qualquer momento a partir da data de Integralização e 
desde que seja observado um intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre cada data de 
envio de Notificação de Recompra. Nesta hipótese, a Emissora deverá promover uma 
oferta de resgate antecipado facultativo, conforme previsto na Cláusula 7.8 do Termo de 
Securitização. O procedimento de resgate facultativo será realizado pela seguinte 
fórmula: para realizar a recompra facultativa, a(s) Cedente(s), conforme o caso, deverá
(ão) notificar, por escrito, a VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, informando que 
deseja(m) realizar a recompra dos Créditos do Agronegócio, cuja comunicação deverá 
conter, no mínimo (“Notificação de Recompra Facultativa”): (i) o valor proposto da 
recompra, que deverá, em qualquer caso, equivaler ao Valor de Recompra (“Valor de 
Recompra Facultativa”); (ii) descrição pormenorizada do evento descrito na cláusula 
5.7.1 do Contrato de Cessão, acompanhada de (1) declaração que ateste o 
cumprimento dos requisitos da cláusula 5.7.1 do Contrato de Cessão e (2) parecer 
jurídico contratado pelas Cedentes, conforme o caso, confirmando a alteração em lei ou 
regulamentação, e seus efeitos sobre os pagamentos das Cedentes e/ou das 
Devedoras tratados no Contrato de Cessão; e (iii) demais informações relevantes para a 
realização da recompra facultativa dos Créditos do Agronegócio. A apresentação da 
notificação de recompra dos Créditos do Agronegócio, nos termos aqui previstos, 
poderá ser realizada pelas Cedentes, conforme o caso, a partir da Data de 
Integralização, a qualquer momento durante a vigência dos CRA.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As seguintes deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 50% mais 1 (um) 
dos votos favoráveis de titulares de CRA em Circulação: (i) a alteração da Remuneração 
dos CRA ou Amortização, ou de suas datas de pagamento, bem como dos Encargos 
Moratórios; (ii) a alteração da Data de Vencimento dos CRA; (iii) as alterações nas 
características dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, dos Eventos de 
Resgate Antecipado Compulsório ou no resgate decorrente de aceitação de Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativo; (iv) as Aplicações Financeiras Permitidas e aos Fundos 
de Despesas; e (v) a concessão de prazo adicional de 30 (trinta) dias corridos às 
Cedentes para a substituição dos Créditos do Agronegócio e manutenção da 
securitização.

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Valor total

(Reais)

106.176.953,00

Quantidade

(Unidades)

106.176.953

Data de vencimento 22/03/2022

Descrição da restrição Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 6ª Emissão serão 
destinados exclusivamente à Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A. e deverão 
observar a proporção dos CRA emitidos. Além disso, não houve esforço de venda por 
instituição integrante do sistema de distribuição.

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 11.113.014,11

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP e/ou 
BM&BOVESPA, conforme o caso.

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Data de emissão 16/08/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 6ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Conversibilidade Não

Data de emissão 30/05/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 9ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Valor total

(Reais)

18.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

18.000

Data de vencimento 09/07/2018

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses da cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Qualquer termo ou condição do Termo de Securitização somente poderá ser modificado 
caso a alteração seja aprovada pelos titulares de, no mínimo, a maioria dos CRA em 
Circulação, reunidos em Assembleia de Titulares de CRA convocada especificamente 
para este fim.
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Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 23/06/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 10ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizador

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 9ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
seguintes hipóteses: (i) Amortização Extraordinária,  conforme previsto na cláusula 7.2 
do Termo de Securitização ; (ii) no exercício da Opção de Venda, conforme previsto na 
Cláusula 7.3 do Termo de Securitização; e (iii) na hipótese de Resgate Antecipado 
Compulsório em Razão do Pagamento da Multa Indenizatória, conforme previsto na 
cláusula 7.5 do Termo de Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As seguintes deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 50% dos votos 
favoráveis de titulares de CRA em Circulação: (i) alteração da Ordem de Pagamentos, 
da Remuneração, da Amortização, e/ou de sua forma de cálculo e da Data de 
Pagamento de Remuneração, bem como outros valores aplicáveis como os Encargos 
Moratórios; (ii) alteração da Data de Vencimento; (iii) alterações no Contrato de 
Prestação de Serviços lastro do CRA e no Contrato de Cessão que não as já 
expressamente permitidas nos Documentos da Operação; (iv) alterações nas 
características dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, da Taxa de 
Administração e da Taxa Substitutiva; e/ou (v) qualquer alteração na cláusula 13.8.2 
e/ou em qualquer quórum de deliberação das Assembleias Gerais previsto no Termo de 
Securitização ou em qualquer Documento da Operação.

Características dos valores 
mobiliários

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 10ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
seguintes hipóteses: (i) Amortização Extraordinária,  conforme previsto na cláusula 7.2 
do Termo de Securitização ; (ii) no exercício da Opção de Venda, conforme previsto na 
Cláusula 7.3 do Termo de Securitização; e (iii) na hipótese de Resgate Antecipado 
Compulsório em Razão do Pagamento da Multa Indenizatória, conforme previsto na 
cláusula 7.5 do Termo de Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Restrição a circulação Sim

Quantidade

(Unidades)

49.214

Data de vencimento 30/04/2020

Saldo Devedor em Aberto 52.764.991,93

Valor total

(Reais)

49.214.000,00
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Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP.

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 10ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizador

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de vencimento 30/04/2020

Data de emissão 23/06/2017

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As seguintes deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 50% dos votos 
favoráveis de titulares de CRA em Circulação: (i) alteração da Ordem de Pagamentos, 
da Remuneração, da Amortização, e/ou de sua forma de cálculo e da Data de 
Pagamento de Remuneração, bem como outros valores aplicáveis como os Encargos 
Moratórios; (ii) alteração da Data de Vencimento; (iii) alterações no Contrato de 
Prestação de Serviços lastro do CRA e no Contrato de Cessão que não as já 
expressamente permitidas nos Documentos da Operação; (iv) alterações nas 
características dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, da Taxa de 
Administração e da Taxa Substitutiva; e/ou (v) qualquer alteração na cláusula 13.8.2 
e/ou em qualquer quórum de deliberação das Assembleias Gerais previsto no Termo de 
Securitização ou em qualquer Documento da Operação.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As seguintes deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 50% dos votos 
favoráveis de titulares de CRA em Circulação: (i) alteração da Ordem de Pagamentos, 
da Remuneração, da Amortização, e/ou de sua forma de cálculo e da Data de 
Pagamento de Remuneração, bem como outros valores aplicáveis como os Encargos 
Moratórios; (ii) alteração da Data de Vencimento; (iii) alterações no Contrato de 
Prestação de Serviços lastro do CRA e no Contrato de Cessão que não as já 
expressamente permitidas nos Documentos da Operação; (iv) alterações nas 
características dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, da Taxa de 
Administração e da Taxa Substitutiva; e/ou (v) qualquer alteração na cláusula 13.8.2 
e/ou em qualquer quórum de deliberação das Assembleias Gerais previsto no Termo de 
Securitização ou em qualquer Documento da Operação.

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP.

Quantidade

(Unidades)

9.375

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 10ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
seguintes hipóteses: (i) Amortização Extraordinária,  conforme previsto na cláusula 7.2 
do Termo de Securitização ; (ii) no exercício da Opção de Venda, conforme previsto na 
Cláusula 7.3 do Termo de Securitização; e (iii) na hipótese de Resgate Antecipado 
Compulsório em Razão do Pagamento da Multa Indenizatória, conforme previsto na 
cláusula 7.5 do Termo de Securitização.

Saldo Devedor em Aberto 10.264.371,65

Valor total

(Reais)

9.375.000,00

Descrição da restrição Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 10ª Emissão são 
destinados exclusivamente à Limagrain Brasil S.A. e deverão observar a proporção dos 
CRA emitidos. Além disso, não houve esforço de venda por instituição integrante do 
sistema de distribuição.

Restrição a circulação Sim
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Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados.

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Saldo Devedor em Aberto 51.062.676,71

Valor total

(Reais)

150.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

150.000

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Restrição a circulação Sim

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Saldo Devedor em Aberto 23.075.754,85

Data de vencimento 17/07/2019

Data de emissão 17/07/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 11ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizador

Data de emissão 20/06/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 1ª Emissão da VERT Companhia 
Securitizadora

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Valor total

(Reais)

28.850.000,00

Quantidade

(Unidades)

28.850

Data de vencimento 30/10/2023

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 11ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 6.2 e 6.3 do Termo de Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações relativas às alterações: (i) das datas de amortização dos CRA, (ii) do 
prazo de vencimento dos CRA; (iii) da remuneração dos CRA; e/ou (iv) dos quóruns de 
deliberação previstos nesse Termo de Securitização, seja em primeira convocação da 
Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por 
Titulares dos CRA que representem no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) dos CRA 
em Circulação, exceto se tais alterações decorrerem da Repactuação Programada dos 
CRA, hipótese em que as alterações serão tomadas por Titulares dos CRA que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em 
Circulação da respectiva série afetada.
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Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 8ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Exceto conforme estabelecido no Termo de Securitização, as deliberações serão 
tomadas, em primeira convocação, pelos votos de Titulares de CRA que representem, 
no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, pelos votos 
de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em 
Circulação, ou quórum mínimo exigido pela regulamentação aplicável em vigor

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 25/08/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRI não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 1ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 6.2 e 6.4 do Termo de Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações para: (A) a modificação das condições dos CRI, assim entendida as 
relativas: (i) às alterações da Amortização dos CRI; (ii) às alterações do prazo de 
vencimento dos CRI; (iii) às alterações da Remuneração dos CRI; (iv) às alterações que 
impliquem desoneração, dos termos e condições das Garantias; (v) à alteração ou 
exclusão dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, dos Eventos de 
Recompra Compulsória ou dos Eventos de Multa Indenizatória; e/ou (vi) à alteração dos 
quóruns de deliberação previstos nesse Termo de Securitização; ou (B) a não adoção 
de qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de Securitização, que vise à defesa 
dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, incluindo a renúncia definitiva ou 
temporária de direitos (waiver); seja em primeira convocação da Assembleia Geral ou 
em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por Titulares dos CRI que 
representem, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.

Características dos valores 
mobiliários

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 6.2 e 6.4 do Termo de Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Restrição a circulação Sim

Quantidade

(Unidades)

48.554

Data de vencimento 28/03/2022

Saldo Devedor em Aberto 49.667.324,77

Valor total

(Reais)

48.554.000,00
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Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados.

Possibilidade resgate Sim

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 8ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 6.2 e 6.4 do Termo de Securitização.

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Restrição a circulação Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 8ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 6.2 e 6.4 do Termo de Securitização

Possibilidade resgate Sim

Saldo Devedor em Aberto 28.180.371,11

Data de emissão 25/08/2017

Restrição a circulação Sim

Data de vencimento 28/03/2022

Valor total

(Reais)

26.763.000,00

Quantidade

(Unidades)

26.763

Data de vencimento 28/03/2022

Data de emissão 25/08/2017

Quantidade

(Unidades)

26.147.094

Saldo Devedor em Aberto 4.115.106,41

Valor total

(Reais)

96.147.094,00

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 8ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Exceto conforme estabelecido no Termo de Securitização, as deliberações serão 
tomadas, em primeira convocação, pelos votos de Titulares de CRA que representem, 
no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, pelos votos 
de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em 
Circulação, ou quórum mínimo exigido pela regulamentação aplicável em vigor

Características dos valores 
mobiliários

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio
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Data de vencimento 18/12/2023

Data de emissão 16/12/2016

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Receb. do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de vencimento 25/10/2022

Data de emissão 25/10/2017

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Exceto conforme estabelecido no Termo de Securitização, as deliberações serão 
tomadas, em primeira convocação, pelos votos de Titulares de CRA que representem, 
no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, pelos votos 
de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em 
Circulação, ou quórum mínimo exigido pela regulamentação aplicável em vigor

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Dependerão de deliberação em Assembleias Gerais DI e/ou Assembleias Gerais IPCA, 
mediante aprovação dos Titulares de CRA DI e/ou dos Titulares de CRA IPCA que 
representem a maioria absoluta dos CRA DI em Circulação e/ou dos CRA IPCA em 
Circulação (“Quórum Qualificado”), as seguintes matérias: (1) modificação das 
condições dos CRA DI e/ou CRA IPCA, assim entendida: (i) a orientação da 
manifestação da Emissora, na qualidade de titular das Debêntures, em relação à 
alteração da redação e/ou exclusão de quaisquer dos Eventos de Vencimento 
Antecipado das Debêntures; (ii) alteração dos quóruns de deliberação previstos neste 
Termo de Securitização; (iii) alterações nos procedimentos aplicáveis às Assembleias 
Gerais, estabelecidas nesta Cláusula Doze, inclusive, sem limitação, a alteração de 
quaisquer disposições deste item 12.13; (iv) alteração das disposições relativas ao 
Resgate Antecipado dos CRA e/ou Oferta de Resgate Antecipado dos CRA e/ou dos 
Eventos de Liquidação dos Patrimônios Separados; ou (v) quaisquer deliberações que 
tenham por objeto alterar as seguintes características dos CRA DI e/ou dos CRA IPCA: 
(a) Valor Nominal Unitário, (b) Amortização, (c) Remuneração, sua forma de cálculo e as 
respectivas Datas de Pagamento da Remuneração, (d) Data de Vencimento, ou (e) 
Encargos Moratórios;

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 7 do Termo de Securitização.

Valor total

(Reais)

730.384.000,00

Quantidade

(Unidades)

730.384

Restrição a circulação Não

Saldo Devedor em Aberto 730.384.000,00
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Saldo Devedor em Aberto 720.000.000,00

Restrição a circulação Não

Conversibilidade Não

Quantidade

(Unidades)

720.000

Valor total

(Reais)

720.000.000,00

Possibilidade resgate Sim

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente de modo 
compulsório (de maneira automática ou não) ou de modo facultativo. 



O resgate compulsório automático é aquele decorrente da verificação de qualquer um 
dos eventos indicados na Cláusula 7.1 do Termo de Securitização. O resgate 
compulsório automático é aquele decorrente da verificação de qualquer um dos eventos 
indicados na Cláusula 7.2 do Termo de Securitização. Nas duas hipóteses de resgate 
compulsório, o valor dos CRA é o montante equivalente ao somatório: (i) do saldo 
devedor dos CRA na data do efetivo pagamento da recompra; (ii) das despesas e 
encargos, inclusive os moratórios; e (iii) de qualquer outro montante necessário para a 
quitação integral das obrigações devidas.



O resgate facultativo é aquele decorrente da realização, pelas Cedentes, 
individualmente ou em conjunto e, neste último caso, em qualquer proporção, de uma 
oferta de recompra nos termos da cláusula 5.8 e seguintes do Contrato de Cessão, de 
forma irrevogável e irretratável, a qualquer momento a partir da data de Integralização e 
desde que seja observado um intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre cada data de 
envio de Notificação de Recompra. Nesta hipótese, a Emissora deverá promover uma 
oferta de resgate antecipado facultativo, conforme previsto na Cláusula 7.8 do Termo de 
Securitização. O procedimento de resgate facultativo será realizado pela seguinte 
fórmula: para realizar a recompra facultativa, a(s) Cedente(s), conforme o caso, deverá
(ão) notificar, por escrito, a VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, informando que 
deseja(m) realizar a recompra dos Créditos do Agronegócio, cuja comunicação deverá 
conter, no mínimo (“Notificação de Recompra Facultativa”): (i) o valor proposto da 
recompra, que deverá, em qualquer caso, equivaler ao Valor de Recompra (“Valor de 
Recompra Facultativa”); (ii) descrição pormenorizada do evento descrito na cláusula 
5.7.1 do Contrato de Cessão, acompanhada de (1) declaração que ateste o 
cumprimento dos requisitos da cláusula 5.7.1 do Contrato de Cessão e (2) parecer 
jurídico contratado pelas Cedentes, conforme o caso, confirmando a alteração em lei ou 
regulamentação, e seus efeitos sobre os pagamentos das Cedentes e/ou das 
Devedoras tratados no Contrato de Cessão; e (iii) demais informações relevantes para a 
realização da recompra facultativa dos Créditos do Agronegócio. A apresentação da 
notificação de recompra dos Créditos do Agronegócio, nos termos aqui previstos, 
poderá ser realizada pelas Cedentes, conforme o caso, a partir da Data de 
Integralização, a qualquer momento durante a vigência dos CRA.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Os direitos assegurados aos titulares de CRA somente poderão ser alterados com a 
aprovação de, no mínimo, 50% mais 1 (um) dos votos favoráveis de titulares de CRA 
em Circulação:  (i) a alteração da Remuneração dos CRA ou Amortização, ou de suas 
datas de pagamento, bem como dos Encargos Moratórios; (ii) a alteração da Data de 
Vencimento dos CRA; (iii) as alterações nas características dos Eventos de Liquidação 
do Patrimônio Separado, dos Eventos de Resgate Antecipado Compulsório ou no 
resgate decorrente de aceitação de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo; (iv) as 
Aplicações Financeiras Permitidas e aos Fundos de Despesas; e (v) a concessão de 
prazo adicional de 30 (trinta) dias corridos às Cedentes para a substituição dos Créditos 
do Agronegócio e manutenção da securitização.
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Quantidade

(Unidades)

61.000

Data de vencimento 23/11/2021

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 15/11/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizador

Data de emissão 25/10/2017

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Receb. do Agronegócio da 2ª Série da 14ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Quantidade

(Unidades)

213.693

Data de vencimento 25/10/2024

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA serão objeto de atualização monetária de acordo com a 
fórmula prevista no Termo de Securitização;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP e/ou 
BM&BOVESPA, conforme o caso.

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 14ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 7 do Termo de Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Dependerão de deliberação em Assembleias Gerais DI e/ou Assembleias Gerais IPCA, 
mediante aprovação dos Titulares de CRA DI e/ou dos Titulares de CRA IPCA que 
representem a maioria absoluta dos CRA DI em Circulação e/ou dos CRA IPCA em 
Circulação (“Quórum Qualificado”), as seguintes matérias: (1) modificação das 
condições dos CRA DI e/ou CRA IPCA, assim entendida: (i) a orientação da 
manifestação da Emissora, na qualidade de titular das Debêntures, em relação à 
alteração da redação e/ou exclusão de quaisquer dos Eventos de Vencimento 
Antecipado das Debêntures; (ii) alteração dos quóruns de deliberação previstos neste 
Termo de Securitização; (iii) alterações nos procedimentos aplicáveis às Assembleias 
Gerais, estabelecidas nesta Cláusula Doze, inclusive, sem limitação, a alteração de 
quaisquer disposições deste item 12.13; (iv) alteração das disposições relativas ao 
Resgate Antecipado dos CRA e/ou Oferta de Resgate Antecipado dos CRA e/ou dos 
Eventos de Liquidação dos Patrimônios Separados; ou (v) quaisquer deliberações que 
tenham por objeto alterar as seguintes características dos CRA DI e/ou dos CRA IPCA: 
(a) Valor Nominal Unitário, (b) Amortização, (c) Remuneração, sua forma de cálculo e as 
respectivas Datas de Pagamento da Remuneração, (d) Data de Vencimento, ou (e) 
Encargos Moratórios;

Características dos valores 
mobiliários

Saldo Devedor em Aberto 213.693.000,00

Valor total

(Reais)

213.693.000,00

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não
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Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 13ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 7 do Termo de Securitização

Possibilidade resgate Sim

Características dos valores 
mobiliários

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 7 do Termo de Securitização

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações relativas às alterações: (i) das datas de amortização dos CRA, inclusive 
para a amortização antecipada de que trata o item 14.8 do Termo de Securitização (ii) 
do prazo de vencimento dos CRA; (iii) da remuneração dos CRA; (iv) alteração de 
quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado; e/ou (v) dos quóruns de deliberação 
previstos no Termo de Securitização, seja em primeira convocação da Assembleia Geral 
ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por Titulares dos CRA que 
representem no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação na Assembleia Geral

Características dos valores 
mobiliários

Valor total

(Reais)

61.000.000,00

Conversibilidade Não

Saldo Devedor em Aberto 61.000.000,00

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Restrição a circulação Sim

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Valor total

(Reais)

39.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

39.000

Saldo Devedor em Aberto 39.000.000,00

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Restrição a circulação Sim

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 13ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizador

Data de vencimento 22/11/2022

Data de emissão 15/11/2017
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Data de emissão 20/03/2018

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURTIZADORA

Quantidade

(Unidades)

287.457

Data de vencimento 20/03/2023

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: Sim;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT Companhia 
Securitizadora

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data de vencimento 22/11/2027

Data de emissão 22/11/2017

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações relativas às alterações: (i) das datas de amortização dos CRA, inclusive 
para a amortização antecipada de que trata o item 14.8 do Termo de Securitização (ii) 
do prazo de vencimento dos CRA; (iii) da remuneração dos CRA; (iv) alteração de 
quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado; e/ou (v) dos quóruns de deliberação 
previstos no Termo de Securitização, seja em primeira convocação da Assembleia Geral 
ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por Titulares dos CRA que 
representem no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação na Assembleia Geral

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações relativas aos seguintes temas deverão ser aprovadas por Investidores 
que representem pelo menos 90% (noventa por cento) dos CRI em Circulação: (i) a 
alteração das datas de pagamento de principal e Remuneração dos CRI; (ii) a alteração 
da Remuneração ou do principal dos CRI; (iii) a alteração do prazo de vencimento dos 
CRI; (iv) quaisquer alterações no Contrato de Cessão que possam impactar os direitos 
dos Titulares de CRI; (v) a alteração dos eventos de liquidação do Patrimônio Separado; 
(vi) a criação/alteração de hipóteses de Resgate Antecipado Compulsório Integral e 
Amortização Extraordinária dos CRI e/ou à criação/alteração das hipóteses de 
Recompra Compulsória Integral e Multa previstas no Contrato de Cessão; (vii) a 
alteração de quaisquer dos quóruns de deliberação dos Investidores em Assembleia 
Geral previstos no Termo de Securitização

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Quantidade

(Unidades)

98.205

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 7 do Termo de Securitização

Saldo Devedor em Aberto 93.547.367,94

Valor total

(Reais)

98.205.000,00

Descrição da restrição Os CRI apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua subscrição 
e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Restrição a circulação Sim
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Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 16ª Emissão daVERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 06/02/2018

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 15ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 7 do Termo de Securitização.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações sobre as matérias previstas na cláusula 12.8.2 do Termo de 
Securitização, dependem da aprovação de no mínimo 75% dos titulares do CRA 
circulante. O restante das matérias dependem da aprovação de no mínimo 15% dos 
titulares do CRA circulante.

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA seráo atualizados pela variação do IPCA;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 7 do Termo de Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Características dos valores 
mobiliários

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;



Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações sobre as matérias previstas na cláusula 12.8.2 do Termo de 
Securitização, dependem da aprovação de no mínimo 75% dos titulares do CRA 
circulante. O restante das matérias dependem da aprovação de no mínimo 15% dos 
titulares do CRA circulante.

Valor total

(Reais)

287.457.000,00

Possibilidade resgate Sim

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não

Valor total

(Reais)

212.543.000,00

Quantidade

(Unidades)

212.543

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 15ª Emissão daVERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Data de vencimento 20/03/2025

Data de emissão 20/03/2018
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Possibilidade resgate Sim

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses da cláusula 7.8 do Termo de Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados.

Possibilidade resgate Sim

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 16ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 6 do Termo de Securitização.

Restrição a circulação Sim

Data de vencimento 30/05/2020

Conversibilidade Não

Quantidade

(Unidades)

50.000

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Valor total

(Reais)

50.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

300.574

Data de vencimento 30/10/2022

Valor total

(Reais)

300.574.000,00

Restrição a circulação Não

Saldo Devedor em Aberto 302.278.924,69

Data de emissão 04/06/2018

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;



Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações relativas às alterações: (i) das Datas de Amortização dos CRA, (ii)

do prazo de vencimento dos CRA; (iii) da remuneração dos CRA; e/ou (iv) dos quóruns 
de

deliberação previstos no Termo de Securitização, seja em primeira convocação da 
Assembleia

Geral ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por Titulares dos CRA 
que

representem no mínimo 85% dos CRA em circulação. Outras deliberações necessitam 
de 50% de aprovação dos CRA em circulação.

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 12ª Emissão daVERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio
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Data de vencimento 30/12/2022

Data de emissão 26/04/2018

Valor total

(Reais)

17.681.000,00

Quantidade

(Unidades)

17.681

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária; Ambiente 
para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da3ª Série da 12ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Saldo Devedor em Aberto 19.248.614,50

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 12ª Emissão daVERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de vencimento 30/12/2018

Data de emissão 26/04/2018

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações serão tomadas pelos votos favoráveis dos titulares da maioria dos CRA 
em Circulação presentes à reunião. No caso de alterações nas características e 
condições dos CRA e da Emissão, deverão ser aprovadas por Titulares de CRA em 
Circulação que representem, no mínimo, 90% dos CRA em Circulação presentes na 
respectiva Assembleia de Titulares de CRA, conforme Cláusula 12.5do Termo de 
Securitização.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações serão tomadas pelos votos favoráveis dos titulares da maioria dos CRA 
em Circulação presentes à reunião. No caso de alterações nas características e 
condições dos CRA e da Emissão, deverão ser aprovadas por Titulares de CRA em 
Circulação que representem, no mínimo, 90% dos CRA em Circulação presentes na 
respectiva Assembleia de Titulares de CRA, conforme Cláusula 12.5 do Termo de 
Securitização.

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária; Ambiente 
para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Quantidade

(Unidades)

35.362

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses da cláusula 7.8 do Termo de Securitização.

Saldo Devedor em Aberto 35.354.627,84

Valor total

(Reais)

35.362.000,00

Descrição da restrição Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 12ª Emissão serão 
destinados exclusivamente à Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e deverão observar a 
proporção dos CRA emitidos.

Restrição a circulação Sim
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Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 11ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses das cláusulas 6.2 e 6.3 do Termo de Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações relativas às alterações: (i) das datas de amortização dos CRA, (ii) do 
prazo de vencimento dos CRA; (iii) da remuneração dos CRA; e/ou (iv) dos quóruns de 
deliberação previstos nesse Termo de Securitização, seja em primeira convocação da 
Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por 
Titulares dos CRA que representem no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) dos CRA 
em Circulação, exceto se tais alterações decorrerem da Repactuação Programada dos 
CRA, hipótese em que as alterações serão tomadas por Titulares dos CRA que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em 
Circulação da respectiva série afetada.

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
hipóteses da cláusula 7.8 do Termo de Securitização.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações serão tomadas pelos votos favoráveis dos titulares da maioria dos CRA 
em Circulação presentes à reunião. No caso de alterações nas características e 
condições dos CRA e da Emissão, deverão ser aprovadas por Titulares de CRA em 
Circulação que representem, no mínimo, 90% dos CRA em Circulação presentes na 
respectiva Assembleia de Titulares de CRA, conforme Cláusula 12.5 do Termo de 
Securitização.

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária; Ambiente 
para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Descrição da restrição Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 12ª Emissão serão 
destinados exclusivamente à Farm I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e 
deverão observar a proporção dos CRA emitidos.

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Saldo Devedor em Aberto 55.724.832,48

Valor total

(Reais)

150.000.000,00

Restrição a circulação Sim

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Os CRA apenas poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua 
subscrição e somente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 11ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizador

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 17/07/2017

Quantidade

(Unidades)

150.000

Data de vencimento 17/12/2019
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Data de vencimento 15/10/2024

Data de emissão 15/10/2018

Valor total

(Reais)

221.410.000,00

Quantidade

(Unidades)

221.410

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 18ª Emissão

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Restrição a circulação Não

Saldo Devedor em Aberto 226.415.778,09

Data de emissão 15/10/2018

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão

Quantidade

(Unidades)

170.775

Data de vencimento 17/10/2022

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária; Ambiente 
para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP.

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de 
atualização monetária; Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: 
B3.

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão da 
companhia poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 6 do Termo de 
Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações que impliquem (i) na alteração da Atualização Monetária, Remuneração 
ou Amortização dos CRA, do pagamento das Debêntures, ou de suas datas de 
pagamento; (ii) na alteração da Data de Vencimento; (iii) na alteração relativa às 
hipóteses de Vencimento Antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado 
Obrigatório das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e de 
Resgate Antecipado dos CRA; (iv) alteração relativa aos eventos que ensejam o 
pagamento da Multa Indenizatória; (v) na alteração relativa aos Eventos de Liquidação 
dos Patrimônios Separados; ou (vi) em alterações da Cláusula 12.9 e 12.9.1 e/ou em 
qualquer quórum de deliberação da Assembleia Geral de Titulares previsto no Termo de 
Securitização ou em qualquer Documento da Operação, dependerão de, no mínimo 
75% dos votos favoráveis de titulares de CRA em circulação.

O restante das deliberações necessitam da aprovação de 50% mais um dos CRA em 
circulação.

Características dos valores 
mobiliários

Saldo Devedor em Aberto 174.053.623,84

Valor total

(Reais)

170.775.000,00

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não
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Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações soobre os temas previstos na Cláusula 12.16 do Termo de 
Securitização, dependem da aprovação da maioria absoluta dos titulares dos CRA em 
circulação. As demais matérias dependem da aprovação da maoria dos titulares de CRA 
presentes em assembleia.

Características dos valores 
mobiliários

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de 
atualização monetária; Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: 
B3.

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA  serão objeto de 
atualização monetária anual pela variação do IPCA; Ambiente para Distribuição, 
Negociação e Liquidação Financeira: B3.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações que impliquem (i) na alteração da Atualização Monetária, Remuneração 
ou Amortização dos CRA, do pagamento das Debêntures, ou de suas datas de 
pagamento; (ii) na alteração da Data de Vencimento; (iii) na alteração relativa às 
hipóteses de Vencimento Antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado 
Obrigatório das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e de 
Resgate Antecipado dos CRA; (iv) alteração relativa aos eventos que ensejam o 
pagamento da Multa Indenizatória; (v) na alteração relativa aos Eventos de Liquidação 
dos Patrimônios Separados; ou (vi) em alterações da Cláusula 12.9 e 12.9.1 e/ou em 
qualquer quórum de deliberação da Assembleia Geral de Titulares previsto no Termo de 
Securitização ou em qualquer Documento da Operação, dependerão de, no mínimo 
75% dos votos favoráveis de titulares de CRA em circulação.

O restante das deliberações necessitam da aprovação de 50% mais um dos CRA em 
circulação.

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Características dos valores 
mobiliários

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 20ª Emissão da 
companhia poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 7 do Termo de 
Securitização.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 18ª Emissão da 
companhia poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 6 do Termo de 
Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Restrição a circulação Não

Saldo Devedor em Aberto 666.526.898,39

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Valor total

(Reais)

660.000.000,00

Data de emissão 15/12/2018

Identificação do valor 
mobiliário

Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série  da 20ª Emissão

Quantidade

(Unidades)

660.000

Data de vencimento 18/12/2023
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Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 22ª Emissão da 
companhia poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 6 do Termo de 
Securitização.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações soobre os temas previstos na Cláusula 12.10.2 do Termo de 
Securitização, dependem da aprovação de 75% dos titulares dos CRA em circulação. As 
demais matérias dependem da aprovação da maoria dos titulares de CRA presentes em 
assembleia.

Características dos valores 
mobiliários

Restrição a circulação Não

Saldo Devedor em Aberto 243.051.430,38

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão da 
companhia poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 7 do Termo de 
Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Valor total

(Reais)

240.000.000,00

Identificação do valor 
mobiliário

Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série  da 20ª Emissão

Restrição a circulação Não

Data de emissão 15/12/2018

Quantidade

(Unidades)

240.000

Data de vencimento 15/12/2025

Data de vencimento 15/01/2025

Data de emissão 17/12/2018

Quantidade

(Unidades)

300.000

Saldo Devedor em Aberto 239.844.782,48

Valor total

(Reais)

300.000.000,00

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 22ª Emissão

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações soobre os temas previstos na Cláusula 12.16 do Termo de 
Securitização, dependem da aprovação da maioria absoluta dos titulares dos CRA em 
circulação. As demais matérias dependem da aprovação da maioria dos titulares de 
CRA presentes em assembleia.

Características dos valores 
mobiliários

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA  serão objeto de 
atualização monetária anual pela variação do IPCA; Ambiente para Distribuição, 
Negociação e Liquidação Financeira: B3.

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio
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Descrição da restrição Oferta realizada nos termos da ICVM 476, sendo possível a subscrição ou aquisição 
dos CRA, por, no máximo, 50 Investidores Profissionais.

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Valor total

(Reais)

100.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

100.000

Data de vencimento 20/12/2021

Descrição da restrição Oferta realizada nos termos da ICVM 476, sendo possível a subscrição ou aquisição 
dos CRA, por, no máximo, 50 Investidores Profissionais.

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 100.928.440,46

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de 
atualização monetária; Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: 
B3.

Saldo Devedor em Aberto 10.446.488,84

Data de emissão 13/12/2018

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 19ª Emissão

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Conversibilidade Não

Data de emissão 12/12/2018

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 3ª Emissão

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Valor total

(Reais)

10.400.000,00

Quantidade

(Unidades)

10.400

Data de vencimento 28/12/2024

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 19ª Emissão da 
companhia poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 6 do Termo de 
Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de 
atualização monetária; Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: 
B3.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações soobre os temas previstos na Cláusula 13.10.1 do Termo de 
Securitização, dependem da aprovação de 75% dos titulares dos CRA em circulação. As 
demais matérias dependem da aprovação de 50% + 1 dos titulares de CRA presentes 
em assembleia.
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Data de emissão 11/12/2018

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 5ª Emissão

Quantidade

(Unidades)

24.246

Data de vencimento 15/02/2034

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações dependem da aprovação da maioria absoluta dos titulares dos CRA em 
circulação.

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRI serão objeto de 
atualização monetária anual pela variação do IPCA; Ambiente para Distribuição, 
Negociação e Liquidação Financeira: B3

Valor total

(Reais)

24.246.000,00

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data de emissão 20/12/2018

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRI serão objeto de 
atualização monetária pela variação do IGPM; Ambiente para Distribuição, Negociação 
e Liquidação Financeira: B3.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 3ª Emissão da companhia 
poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 6 do Termo de 
Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações sobre os temas previstos na Cláusula 12.11 do Termo de Securitização, 
dependem da aprovação de 90% dos titulares dos CRA em circulação. As demais 
matérias dependem da aprovação de 50% +1 dos titulares de CRA presentes em 
assembleia.

Características dos valores 
mobiliários

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Oferta realizada nos termos da ICVM 476, sendo possível a subscrição ou aquisição 
dos CRA, por, no máximo, 50 Investidores Profissionais.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão da 
companhia poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 7.3 do Termo 
de Securitização.

Possibilidade resgate Sim

Restrição a circulação Sim

Quantidade

(Unidades)

45.000

Data de vencimento 10/08/2023

Saldo Devedor em Aberto 43.589.232,68

Valor total

(Reais)

45.000.000,00
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Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 3ª série da 5ª emissão

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data de emissão 11/12/2018

Quantidade

(Unidades)

1

Data de vencimento 15/02/2034

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações sobre os temas previstos na Cláusula 9.8.2 do Termo de Securitização, 
dependem da aprovação de 75% dos titulares dos CRI em circulação. As demais 
matérias dependem da aprovação de 50% + 1 dos titulares de CRI em circulação.

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA serão objeto de 
atualização monetária pela variação IPCA; Ambiente para Distribuição, Negociação e 
Liquidação Financeira: B3.

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 5ª Emissão da companhia 
poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 3.8 do Termo de 
Securitização.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações sobre os temas previstos na Cláusula 9.8.2 do Termo de Securitização, 
dependem da aprovação de 75% dos titulares dos CRI em circulação. As demais 
matérias dependem da aprovação de 50% + 1 dos titulares de CRI em circulação.

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA serão objeto de 
atualização monetária pela variação IPCA; Ambiente para Distribuição, Negociação e 
Liquidação Financeira: B3.

Saldo Devedor em Aberto 24.553.325,56

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 5ª Emissão da companhia 
poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 3.8 do Termo de 
Securitização.

Restrição a circulação Não

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Saldo Devedor em Aberto 2.734.011,29

Valor total

(Reais)

2.694.000,00

Restrição a circulação Não

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da 5ª Emissão

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data de emissão 11/12/2018

Quantidade

(Unidades)

2.694

Data de vencimento 15/12/2034

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

PÁGINA: 153 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As condições dos CRA podem ser alteradas em Assembleia geral conforme quórum 
previsto nas Cláusulas 12.8 e 12.9 do Termo de Securitização.

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data de emissão 13/03/2019

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 4ª Emissão

Conversibilidade Não

Possibilidade resgate Sim

Características dos valores 
mobiliários

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os CRA podem ser objeto de resgate antecipado nos termos da Cláusula 7 do Termo de 
Securitização.

Data de vencimento 13/03/2026

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 5ª Emissão da companhia 
poderão ser resgatados nas hipóteses previstas na Cláusula 3.8 do Termo de 
Securitização.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações sobre os temas previstos na Cláusula 9.8.2 do Termo de Securitização, 
dependem da aprovação de 75% dos titulares dos CRI em circulação. As demais 
matérias dependem da aprovação de 50% + 1 dos titulares de CRI em circulação.

Características dos valores 
mobiliários

Valor total

(Reais)

1.000,00

Descrição da restrição Os CRA serão objeto de colocação privada, sem necessidade de registro perante a 
CVM e ANBIMA.

Saldo Devedor em Aberto 1.010,15

Descrição da restrição a Colocação da 3ª série foi realizada de forma privada, total e exclusivamente para a 
Cedente.

Restrição a circulação Sim

Quantidade

(Unidades)

16.000

Data de vencimento 02/03/2020

Valor total

(Reais)

16.000.000,00

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Outras características 
relevantes

Outras características relevantes: Atualização Monetária: os CRA serão objeto de 
atualização monetária pela variação IPCA; Ambiente para Distribuição, Negociação e 
Liquidação Financeira: B3.

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 28/02/2019

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da1ª Série da 27ª Emissão

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

PÁGINA: 154 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data de emissão 10/02/2017

Quantidade

(Unidades)

92.980

Data de vencimento 28/11/2019

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os CRA poderam ser resgatados antecipadamente conforme previsto na Escritura de 
Emissão de Debêntures e no Termo de Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As características do CRA podem ser alteradas em Assembleia Geral conforme 
Cláusula 12 do Termo de Securitização.

Saldo Devedor em Aberto 30.992.713,46

Valor total

(Reais)

92.980.000,00

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os CRA podem ser resgatados antecipadamente conforme Cláusula 3.4 e 3.5 do Termo 
de Securitização

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As caracteristicas do CRA podem ser alteradas em Assembleia conforme quórum 
previsto na Cláusula 15 do Termo de Securitização.

Características dos valores 
mobiliários

Quantidade

(Unidades)

250.000

Possibilidade resgate Sim

Valor total

(Reais)

250.000.000,00

Restrição a circulação Não

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Valor total

(Reais)

700.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

700.000

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 24ª Emissão

Data de vencimento 15/04/2026

Data de emissão 20/03/2019
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Data de vencimento 17/04/2021

Conversibilidade Não

Possibilidade resgate Sim

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
seguintes hipóteses:  resgate obrigatório ou na oferta de resgate antecipado. 

 

O resgate antecipado obrigatório compulsório é aquele decorrente da verificação de 
qualquer um dos eventos indicados na Cláusula 7.1 do Termo de Securitização: (a) 
liquidação antecipada total da CCE pelo Devedor no caso de verificação de obrigação 
de acréscimo de valores nos pagamentos devidos pelo Devedor sob a CCE e/ou o 
Contrato de Cessão, em razão de incidência de novos tributos de qualquer natureza ou 
majoração de tributos já incidentes sob a CCE e/ou o Contrato de Cessão, nos termos 
da Cláusula 09 da CCE, observado o disposto no item 7.1.1. e seguintes do Termo de 
Securitização; (b) caso o Devedor não esteja de acordo com eventual prêmio cobrado 
no caso de anuência ao descumprimento do índice estabelecido no item (xxxii) da 
Cláusula 08 da CCE; (c) ocorrência de qualquer um dos Eventos de Vencimento 
Antecipado da CCE previstos na Cláusula 08 da CCE e no item 7.3 do Termo de 
Securitização, desde que seja declarado o efetivo vencimento antecipado da CCE; ou 
(d) inexistência de acordo entre a Emissora, os titulares de CRA e o Devedor quanto à 
Taxa Substitutiva, nos termos do item 6.7 do Termo de Securitização.

 

Além disso, a totalidade dos CRA em circulação poderá ser resgatada antecipadamente 
mediante oferta de resgate antecipado pela Emissora caso o Devedor solicite a 
liquidação antecipada da totalidade dos valores devidos no âmbito da CCE.

Data de emissão 07/04/2017

Restrição a circulação Sim

Descrição da restrição Os CRA poderão ser negociados depois de decorridos 90 dias de sua subcrição e 
comente poderão ser negociados entre investidores qualificados

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 5ª emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Qualquer uma das características listada a seguir somente poderá ser alterada 
mediante aprovação de,  no mínimo, (a) em primeira convocação, pelos Titulares de 
CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRA em 
circulação presentes na assembleia; ou (b) em segunda convocação, pelos Titulares de 
CRA que representem a maioria simples dos CRA em circulação: (i) não declaração de 
vencimento antecipado da CCE no caso de evento de vencimento antecipado não 
automático, e, consequentemente, da não realização de resgate antecipado dos CRA, 
inclusive nos casos de renúncia ou perdão temporário; (ii) alteração da ordem de 
pagamentos, da remuneração, da amortização, e/ou de sua forma de cálculo e das 
datas de pagamento, bem como outros valores aplicáveis como atualização monetária 
ou encargos moratórios; (iii) alteração da data de vencimento; (iv) alterações dos 
investimentos permitidos; (v)  alterações na CCE, que possam impactar adversamente 
os direitos dos Titulares de CRA; e (vi) alterações nas características dos eventos de 
liquidação do patrimônio separado, dos eventos de vencimento antecipado, do resgate 
antecipado facultativo, da taxa de administração, da taxa substitutiva, de quaisquer 
hipóteses de vencimento antecipado da CCE ou de quaisquer hipóteses de pagamento 
antecipado da CCE

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP e/ou 
BM&BOVESPA, conforme o caso.
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Data de emissão 07/04/2017

Data de vencimento 19/04/2023

Saldo Devedor em Aberto 313.566.000,00

Restrição a circulação Não

Conversibilidade Não

Identificação do valor 
mobiliário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 5ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora

Quantidade

(Unidades)

313.566

Valor total

(Reais)

313.566.000,00

Possibilidade resgate Sim

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP e/ou 
BM&BOVESPA, conforme o caso.

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 5ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
seguintes hipóteses: (a) oferta de resgate antecipado, (b) resgate antecipado 
obrigatório, (c) na inexistência de acordo acerca de taxa substitutiva e/ou índice 
substitutivo, ou, ainda, (d) na hipótese de vencimento antecipado da NCE lastro do 
CRA. 



A oferta de resgate antecipado é aquela decorrente da cláusula 7.2 do Termo de 
Securitização.



O resgate antecipado obrigatório é aquele decorrente da cláusula 7.3 do Termo de 
Securitização.



O resgate antecipado em razão da inexistência de acordo acerca de taxa substitutiva 
e/ou índice substitutivo é aquele decorrente da cláusula 7.4 do Termo de Securitização.





O vencimento antecipado é aquele previsto na cláusula 7.5 do Termo de Securitização e 
está relacionado ao vencimento antecipado da NCE que é lastro do CRA.

Características dos valores 
mobiliários

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As seguintes deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 75% dos votos 
favoráveis de titulares de CRA em Circulação:  (i) alteração da Ordem de Pagamentos, 
da Remuneração dos CRA, da Amortização, e/ou de sua forma de cálculo e das Datas 
de Pagamento de Remuneração, bem como outros valores aplicáveis como atualização 
monetária ou Encargos Moratórios; (ii) alteração da Data de Vencimento dos CRA; (iii) 
alteração das Aplicações Financeiras Permitidas; (iv) alterações dos Eventos de 
Liquidação dos Patrimônios Separados, dos Eventos de Vencimento Antecipado da 
NCE, dos procedimentos ou hipóteses de resgate antecipado, da Oferta de Resgate 
Antecipado, da Taxa de Administração, do Índice Substitutivo ou da Taxa Substitutiva; 
(v) qualquer alteração na presente cláusula e/ou em qualquer quórum de deliberação 
das Assembleias Gerais previsto no Termo de Securitização ou em qualquer Documento 
da Operação; e/ou (vi) não adoção de qualquer medida prevista em lei ou neste Termo 
de Securitização, que vise à defesa dos direitos e interesses dos titulares de CRA, 
incluindo a renúncia definitiva ou temporária de direitos (waiver) e a execução da NCE 
em razão de vencimento antecipado das NCE declarado nos termos dos itens 7.5 e 
seguintes do Termo de Securitização.

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 5ª Emissão da VERT 
COMPANHIA SECURITIZADORA poderão ser resgatados antecipadamente nas 
seguintes hipóteses: (a) oferta de resgate antecipado, (b) resgate antecipado 
obrigatório, (c) na inexistência de acordo acerca de taxa substitutiva e/ou índice 
substitutivo, ou, ainda, (d) na hipótese de vencimento antecipado da NCE lastro do 
CRA. 



A oferta de resgate antecipado é aquela decorrente da cláusula 7.2 do Termo de 
Securitização.



O resgate antecipado obrigatório é aquele decorrente da cláusula 7.3 do Termo de 
Securitização.



O resgate antecipado em razão da inexistência de acordo acerca de taxa substitutiva 
e/ou índice substitutivo é aquele decorrente da cláusula 7.4 do Termo de Securitização.





O vencimento antecipado é aquele previsto na cláusula 7.5 do Termo de Securitização e 
está relacionado ao vencimento antecipado da NCE que é lastro do CRA.

Possibilidade resgate Sim

Características dos valores 
mobiliários

Outras características 
relevantes

Atualização Monetária: os CRA não serão objeto de atualização monetária;

Ambiente para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP e/ou 
BM&BOVESPA, conforme o caso.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As seguintes deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo, 75% dos votos 
favoráveis de titulares de CRA em Circulação:  (i) alteração da Ordem de Pagamentos, 
da Remuneração dos CRA, da Amortização, e/ou de sua forma de cálculo e das Datas 
de Pagamento de Remuneração, bem como outros valores aplicáveis como atualização 
monetária ou Encargos Moratórios; (ii) alteração da Data de Vencimento dos CRA; (iii) 
alteração das Aplicações Financeiras Permitidas; (iv) alterações dos Eventos de 
Liquidação dos Patrimônios Separados, dos Eventos de Vencimento Antecipado da 
NCE, dos procedimentos ou hipóteses de resgate antecipado, da Oferta de Resgate 
Antecipado, da Taxa de Administração, do Índice Substitutivo ou da Taxa Substitutiva; 
(v) qualquer alteração na presente cláusula e/ou em qualquer quórum de deliberação 
das Assembleias Gerais previsto no Termo de Securitização ou em qualquer Documento 
da Operação; e/ou (vi) não adoção de qualquer medida prevista em lei ou neste Termo 
de Securitização, que vise à defesa dos direitos e interesses dos titulares de CRA, 
incluindo a renúncia definitiva ou temporária de direitos (waiver) e a execução da NCE 
em razão de vencimento antecipado das NCE declarado nos termos dos itens 7.5 e 
seguintes do Termo de Securitização.

Quantidade

(Unidades)

192.834

Conversibilidade Não

Valor total

(Reais)

192.834.000,00

Restrição a circulação Não

Saldo Devedor em Aberto 192.834.000,00

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Certificado de Recebíveis do Agronegócio 1 1 1

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários

Valor Mobiliário Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Investidores Institucionais
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

A Companhia possui valores mobiliários de sua emissão negociados na B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa, Balcão. 
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A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em 
mercados estrangeiros

PÁGINA: 161 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



A Companhia não emitiu títulos no exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior

PÁGINA: 162 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 

(i) A Emissora realizou a emissão, em 16 de dezembro de 2016, dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 1ª (primeira) emissão, bem como dos 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série de sua 1ª (primeira) emissão. 

Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 1ª 

(primeira) emissão da Emissora apresentam as seguintes caraterísticas: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 1ª (primeira) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

780.000.000,00 (setecentos e oitenta milhões de reais) na data emissão, enquanto os 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão 

foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 720.000.000,00 (setecentos e vinte 

milhões de reais) na data emissão. O montante em conjunto das suas séries totaliza o 

valor total de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão foram emitidos 780.000 

(setecentos e oitenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio, enquanto que na 

2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão foram emitidos 720.000 (setecentos e vinte 

mil) certificados de recebíveis do agronegócio. 

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão é em 16 de dezembro de 

2020, enquanto que a data de vencimento dos certificados de recebíveis do agronegócio 

da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão é em 18 de dezembro de 2023. 

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

séries da 1ª (primeira) emissão da Emissora não contam com garantias específicas, reais 

ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 1ª (primeira) emissão farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a 

96,00% (noventa e seis inteiros por cento) da taxa DI ao ano; enquanto que os 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão 

farão jus a juros remuneratórios correspondentes a um percentual correspondente a 

5,8970% (cinco inteiros e oito mil, novecentos e setenta décimos de milésimos por 

cento) ao ano, observadas a taxa máxima equivalente à taxa interna de retorno das 

notas do tesouro nacional, série B. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) e 2ª (segunda) séries da 1ª (primeira) emissão da Emissora. 

 

(ii) A Emissora realizou a emissão, em 23 de dezembro de 2016, dos certificados de 

recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 3ª (terceira) emissão, que 

apresentam as seguintes características: 
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 3ª (terceira) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) na data emissão. 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 3ª (terceira) emissão foram emitidos 7.500 (sete 

mil e quinhentos) certificados de recebíveis do agronegócio. 

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 3ª (terceira) emissão é em 8 de janeiro de 2019. 

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 3ª 

(terceira) emissão da Emissora não contam com garantias específicas, reais ou pessoas, 

muito menos com garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 3ª (segunda) emissão farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a, no 

máximo, 17,27% (dezessete inteiros e vinte e sete centésimos por cento) ao ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) série da 3ª (terceira) emissão da Emissora. 

 

(iii) A Emissora realizou a emissão, em 10 de fevereiro de 2017, dos certificados de 

recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 2ª (segunda) emissão, que 

apresentam as seguintes características: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 2ª (segunda) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

92.980.000,00 (noventa e dois milhões, novecentos e oitenta mil reais) na data emissão. 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 2ª (segunda) emissão foram emitidos 92.980 

(noventa e dois mil novecentos e oitenta) certificados de recebíveis do agronegócio.  

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 2ª (segunda) emissão é em 28 de novembro de 

2019. 

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 2ª 

(segunda) emissão da Emissora não contam com garantias específicas, reais ou pessoas, 

muito menos com garantia flutuante da Emissora.  

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 2ª (segunda) emissão farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 112% 

(cento e doze por cento) da taxa DI ao ano.  
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) série da 2ª (segunda) emissão da Emissora. 

 

(iv) A Emissora realizou a emissão, em 7 de abril de 2017, dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 5ª (quinta) emissão, bem como dos certificados 

de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série de sua 5ª (quinta) emissão. Os 

certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 5ª 

(quinta) emissão da Emissora apresentam as seguintes caraterísticas:  

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 5ª (quinta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

313.566.000,00 (trezentos e treze milhões, quinhentos e sessenta e seis mil reais) na 

data emissão, enquanto os certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) 

série da 5ª (quinta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

192.834.000,00 (cento e noventa e dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais) 

na data emissão. O montante em conjunto das suas séries totaliza o valor total de R$ 

506.400.000,00 (quinhentos e seis milhões e quatrocentos mil reais). 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 5ª (quinta) emissão foram emitidos 313.566 

(trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis) certificados de recebíveis do 

agronegócio, enquanto que na 2ª (segunda) série da 5ª (quinta) emissão foram emitidos 

192.834 (cento e noventa e dois mil oitocentos e trinta e quatro) certificados de 

recebíveis do agronegócio. 

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 5ª (quinta) emissão é em 17 de abril de 2021, 

enquanto que a data de vencimento dos certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª 

(segunda) série da 5ª (quinta) emissão é em 19 de abril de 2023.  

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

séries da 5ª (quinta) emissão da Emissora não contam com garantias específicas, reais 

ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 5ª (quinta) emissão farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a 

96,00% (noventa e seis inteiros por cento) da taxa DI ao ano; enquanto que os 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 5ª (quinta) emissão 

farão jus a juros remuneratórios correspondentes a um percentual correspondente a 

5,084% (cinco inteiros e oitocentos e noventa e quatro décimos de milésimos por cento) 

ao ano. 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) e 2ª (segunda) séries da 5ª (quinta) emissão da Emissora. 
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
(v) A Emissora realizou a emissão, em 24 de maio de 2017, dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 4ª (quarta) emissão, que apresentam as 

seguintes características:  

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 4ª (quarta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

313.363.000,00 (trezentos e treze milhões, trezentos e sessenta e três mil reais) na data 

emissão.  

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 4ª (quarta) emissão foram emitidos 313.363 

(trezentos e treze mil, trezentos e sessenta e três) certificados de recebíveis do 

agronegócio.  

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 4ª (quarta) emissão é em 20 de maio de 2020. 

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 4ª 

(quarta) emissão da Emissora não contam com garantias específicas, reais ou pessoas, 

muito menos com garantia flutuante da Emissora.  

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 4ª (quarta) emissão farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 105% 

(cento e cinco por cento) da taxa DI ao ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) série da 4ª (quarta) emissão da Emissora. 

 

(vi) A Emissora realizou a emissão, em 30 de maio de 2017, dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 9ª (nona) emissão, que apresentam as 

seguintes características: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 9ª (nona) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) na data emissão.  

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 9ª (nona) emissão foram emitidos 18.000 

(dezoito mil) certificados de recebíveis do agronegócio.  

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do agronegócio 

da 1ª (primeira) série da 9ª (nona) emissão é em 09 de julho de 2018.  

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 9ª 

(nona) emissão da Emissora não contam com garantias específicas, reais ou pessoas, 

muito menos com garantia flutuante da Emissora. 
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 9ª (nona) emissão farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 13,50% 

(treze inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano.  

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) série da 9ª (nona) emissão da Emissora. 

 

(vii) A Emissora realizou a emissão, em 20 de junho de 2017, dos certificados de recebíveis 

imobiliários da 1ª (primeira) série de sua 1ª (primeira) emissão, que apresentam as seguintes 

características: 

 

 Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) 

série da 1ª (primeira) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

28.850.000,00 (vinte e oito milhões oitocentos e cinquenta mil reais) na data emissão.  

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão foram emitidos 28.850 

(vinte e oito mil oitocentos e cinquenta) certificados de recebíveis imobiliários.  

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis imobiliários 

da 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão é em 30 de outubro de 2023.  

 

Garantias: os certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) série da 1ª 

(primeira) emissão da Emissora contam com as seguintes garantias: (i) alienação 

fiduciária de quotas, (ii) alienação fiduciária de bem imóvel, (iii) cessão fiduciária de 

recebíveis e (iv) fiança. Não há garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) série 

da 1ª (primeira) emissão farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 7% (sete 

por cento) ao ano acrescidos da variação do IGP-M.  

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) 

série da 1ª (primeira) emissão da Emissora. 

 

(viii) A Emissora realizou a emissão, em 23 de junho de 2017, dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 10ª (décima) emissão, que apresentam as 

seguintes características:  

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 10ª (décima) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

49.214.000,00 (quarenta e nove milhões duzentos e quatorze mil reais) na data emissão.  

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 10ª (décima) emissão foram emitidos 49.214 

(quarenta e nove mil duzentos e quatorze) certificados de recebíveis do agronegócio.  
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 10ª (décima) emissão é em 30 de abril de 2020.  

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 1ª 

(primeira) emissão da Emissora contam com as seguintes garantias: (i) alienação 

fiduciária de quotas, (ii) alienação fiduciária de bem imóvel, (iii) cessão fiduciária de 

recebíveis e (iv) fiança. Não há garantia flutuante da Emissora.  

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 10ª (décima) emissão farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% 

(cem por cento) da variação do DI acrescidos de 0,8% (oito décimos por cento) ao ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) série da 10ª (décima) emissão da Emissora. 

 

(ix) A Emissora realizou a emissão, em 16 de agosto de 2017, dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 6ª (sexta) emissão, dos certificados de 

recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série de sua 6ª (sexta) emissão, bem como dos 

certificados de recebíveis do agronegócio da 3ª (terceira) série de sua 6ª (sexta) emissão. 

Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) 

séries da 6ª (sexta) emissão da Emissora apresentam as seguintes caraterísticas: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 6ª (sexta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ R$ 

180.498.000,00 (cento e oitenta milhões e quatrocentos e noventa e oito mil reais); os 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 6ª (sexta) emissão 

foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 21.235.000,00 (vinte e um milhões 

e duzentos e trinta e cinco mil reais); e os certificados de recebíveis do agronegócio da 

3ª (terceira) série da 6ª (sexta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente 

a R$ 106.176.953,00 (cento e seis milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e 

cinquenta e três reais).  

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 6ª (sexta) emissão foram emitidos 180.498 

(cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa e oito) de certificados de recebíveis do 

agronegócio; na 2ª (segunda) série da 6ª (sexta) emissão foram emitidos 21.235 (vinte 

e um mil, duzentos e trinta e cinco); e na 3ª (terceira) série da 6ª (sexta) emissão foram 

emitidos 106.176.953 (cento e seis milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e 

cinquenta e três) certificados de recebíveis do agronegócio.  

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 6ª (sexta) emissão 

da Emissora possui data de vencimento fixada em 28 de março de 2022.  
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) 

e 3ª (terceira) séries da 6ª (sexta) emissão da Emissora não contam com garantias 

específicas, reais ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 6ª (sexta) emissão farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a 95,00% 

(noventa e cinco inteiros por cento) da taxa DI ao ano; os certificados de recebíveis do 

agronegócio da 2ª (segunda) série da 6ª (sexta) emissão farão jus a juros 

remuneratórios correspondentes a variação da taxa DI mais 5% (cinco por cento) ao 

ano; e os certificados de recebíveis do agronegócio da 3ª (terceira) série da 6ª (sexta) 

emissão farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a farão jus a juros 

remuneratórios correspondentes a variação da taxa DI mais 5% (cinco por cento) ao 

ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 6ª (sexta) emissão da Emissora. 

 

(x) A Emissora realizou a emissão, em 25 de agosto de 2017, dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 8ª (oitava) emissão, dos certificados de 

recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série de sua 8ª (oitava) emissão, bem como dos 

certificados de recebíveis do agronegócio da 3ª (terceira) série de sua 8ª (oitava) emissão. 

Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) 

séries da 8ª (oitava) emissão da Emissora apresentam as seguintes caraterísticas: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 8ª (oitava) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

48.554.000,00 (quarenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil reais); os 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 8ª (oitava) emissão 

foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 26.763.000,00 (vinte e seis milhões, 

setecentos e sessenta e três mil reais); e os certificados de recebíveis do agronegócio 

da 3ª (terceira) série da 8ª (oitava) emissão foram emitidos com valor nominal 

equivalente a R$ 96.147.094,00 (noventa e seis milhões, cento e quarenta e sete mil 

reais e noventa e quatro centavos).  

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 8ª (oitava) emissão foram emitidos 48.554 

(quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro) certificados de recebíveis do 

agronegócio; na 2ª (segunda) série da 8ª (oitava) emissão foram emitidos 26.763 (vinte 

e seis mil, setecentos e sessenta e três); e na 3ª (terceira) série da 8ª (oitava) emissão 

foram emitidos 96.147.094 (noventa e seis milhões, cento e quarenta e sete mil e 

noventa e quatro) certificados de recebíveis do agronegócio.  

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 8ª (oitava) emissão 

da Emissora possui data de vencimento fixada em 28 de março de 2022.  
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) 

e 3ª (terceira) séries da 8ª (oitava) emissão da Emissora não contam com garantias 

específicas, reais ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Emissora.  

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 8ª (oitava) emissão farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a 101% 

(cem inteiros e um por cento) da taxa DI ao ano; os certificados de recebíveis do 

agronegócio da 2ª (segunda) série da 8ª (oitava) emissão farão jus a juros 

remuneratórios correspondentes a variação da taxa DI mais 10% (dez por cento) ao 

ano; e os certificados de recebíveis do agronegócio da 3ª (terceira) série da 8ª (oitava) 

emissão farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a farão jus a juros 

remuneratórios correspondentes a variação da taxa DI mais 5% (cinco por cento) ao 

ano.  

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 6ª (sexta) emissão da Emissora. 

 

(xi) A Emissora realizou a emissão, em 25 de outubro de 2017, dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 14ª (décima quarta) emissão, bem como dos 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série de sua 14ª (décima quarta) 

emissão. Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries 

da 14ª (décima quarta) emissão da Emissora apresentam as seguintes caraterísticas: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 14ª (décima quarta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a 

R$ 730.384.000,00 (setecentos e trinta milhões, trezentos e oitenta e quatro mil reais) 

na data emissão, enquanto os certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) 

série da 14ª (décima quarta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a 

R$ 213.693.000,00 na data emissão. O montante em conjunto das suas séries totaliza o 

valor total de R$ 944.077.000,00 (novecentos e quarenta e quatro milhões e setenta e 

sete mil reais). 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 14ª (décima quarta) emissão foram emitidos 

730.384 (setecentos e trinta mil, trezentos e oitenta e quatro) certificados de recebíveis 

do agronegócio, enquanto que na 2ª (segunda) série da 14ª (décima quarta) emissão 

foram emitidos 213.693 (duzentos e treze mil, seiscentos e noventa e três) certificados 

de recebíveis do agronegócio. 

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 14ª (décima quarta) emissão é em 25 de outubro 

de 2022, enquanto que a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 2ª (segunda) série da 14ª (décima quarta) emissão é em 25 de outubro 

de 2024. 
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

séries da 14ª (décima quarta) emissão da Emissora não contam com garantias 

específicas, reais ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 14ª (décima quarta) emissão farão jus a juros remuneratórios correspondentes 

a 95% (noventa e cinco por cento) da taxa DI ao ano; enquanto que os certificados de 

recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 14ª (décima quarta) emissão farão 

jus a juros remuneratórios correspondentes a um percentual correspondente a 4,3358% 

(quatro inteiros e três mil, trezentos e cinquenta e oito décimos de milésimos por cento) 

ao ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) e 2ª (segunda) séries da 14ª (décima quarta) emissão da Emissora. 

 

(xii) A Emissora realizou a emissão, em 15 de novembro de 2017, dos certificados de 

recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 13ª (décima terceira) emissão, bem 

como dos certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série de sua 13ª (décima 

terceira) emissão. Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª 

(segunda) séries da 13ª (décima terceira) emissão da Emissora apresentam as seguintes 

caraterísticas: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 13ª (décima terceira) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a 

R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais) na data emissão, enquanto os 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 14ª (décima quarta) 

emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 39.000.000,00 (trinta e 

nove milhões de reais) na data emissão. O montante em conjunto das suas séries totaliza 

o valor total de R$ 100.000.000,00 (novecentos e quarenta e quatro milhões e setenta 

e sete mil reais). 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 13ª (décima terceira) emissão foram emitidos 

61.000 (sessenta e um mil) certificados de recebíveis do agronegócio, enquanto que na 

2ª (segunda) série da 13ª (décima terceira) emissão foram emitidos 39.000 (trinta e 

nove mil) certificados de recebíveis do agronegócio. 

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 13ª (décima terceira) emissão é em 23 de 

novembro de 2021, enquanto que a data de vencimento dos certificados de recebíveis 

do agronegócio da 2ª (segunda) série da 13ª (décima terceira) emissão é em 22 de 

novembro de 2022. 
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

séries da 13ª (décima terceira) emissão da Emissora não contam com garantias 

específicas, reais ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

e 2ª séries da 13ª (décima terceira) emissão farão jus a juros remuneratórios 

correspondentes a 102% (noventa e cinco por cento) da taxa DI ao ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 

(primeira) e 2ª (segunda) séries da 13ª (décima terceira) emissão da Emissora. 

 

(xiv) A Emissora realizou a emissão, em 22 de novembro de 2017, dos certificados de 

recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) série de sua 2ª (segunda) emissão. Os certificados 

de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) série da 2ª (segunda) emissão da Emissora 

apresentam as seguintes caraterísticas: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 2ª (segunda) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

98.205.000 (noventa e oito milhões e duzentos e cinco mil reais) na data emissão. 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 2ª (segunda) emissão foram emitidos 98.205 

(noventa e oito mil e duzentos e cinco) certificados de recebíveis imobiliários. 

 

Data de Vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis imobiliários 

da 1ª (primeira) série da 2ª (segunda) emissão é em 22 de novembro de 2027. 

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

séries da 13ª (décima terceira) emissão da Emissora não contam com garantias 

específicas, reais ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Emissora. 

 

Juros Remuneratórios: os certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) série 

da 2ª (segunda) emissão farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 8,0638% 

ao ano, com atualização monetária anual pelo IPCA/IBGE. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, repactuação 

até o momento relacionados aos certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) 

série da 2ª (segunda) emissão da Emissora. 

 

(xv) Em 06 de fevereiro de 2018, a Companhia emitiu os certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 16ª (décima sexta) emissão, que apresentam as 

seguintes características: 
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 16ª (quinta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);  

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 16ª (décima sexta) emissão foram emitidos 

50.000 (cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio; 

 

Data de vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 16ª (décima sexta) emissão é em 30 de maio de 

2020;  

 

Garantias: os direitos creditórios vinculados aos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 16ª (décima sexta) emissão da Companhia contam 

com as garantias de cessão fiduciária de recebíveis e fiança;  

 

Juros remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 16ª (décima sexta) emissão fazem jus a juros remuneratórios correspondentes 

à variação da taxa DI acrescido de um spread equivalente a 5% (cinco por cento) ao 

ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, ou 

repactuação até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio 

da 1ª (primeira) série da 16ª (décima sexta) emissão da Companhia. 

 

(xvi) Em 20 de março de 2018, a Companhia emitiu os certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série de sua 15ª (décima quinta) emissão, bem como dos 

certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série de sua 15ª (décima quinta) 

emissão. Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries 

da 15ª (décima quinta) emissão da Companhia apresentam as seguintes características: 

 

Valor total da Emissão: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 15ª (décima quinta) emissão foram emitidos com valor nominal equivalente a 

R$ 287.457.000,00 (duzentos e oitenta e sete milhões e quatrocentos e cinquenta e sete 

mil reais) na data de emissão, enquanto os certificados de recebíveis do agronegócio da 

2ª (segunda) série da 15ª (décima quinta) emissão foram emitidos com valor nominal 

equivalente a R$ 212.543.000,00 (duzentos e doze milhões, quinhentos e quarenta e 

três mil reais) na data de emissão. O montante em conjunto das suas séries totaliza o 

valor total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); 

 

Quantidade: na 1ª (primeira) série da 15ª (décima quinta) emissão foram emitidos 

287.457 (duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete) certificados 

de recebíveis do agronegócio, enquanto que na 2ª (segunda) série da 15ª (décima 

quinta) emissão foram emitidos 212.543 (duzentos e doze mil e quinhentos e quarenta 

e três) certificados de recebíveis do agronegócio;  
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Data de vencimento: a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 1ª (primeira) série da 15ª (décima quinta) emissão é em 15 de março 

de 2023, enquanto que a data de vencimento dos certificados de recebíveis do 

agronegócio da 2ª (segunda) série da 15ª (décima quinta) emissão é em 15 de março 

de 2025;  

 

Garantias: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

séries da 15ª (décima quinta) emissão da Companhia não contam com garantias 

específicas, reais ou pessoas, muito menos com garantia flutuante da Companhia;  

 

Juros remuneratórios: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 1ª (primeira) emissão fazem jus a juros remuneratórios, correspondentes a 99% 

(noventa e nove por cento) da taxa DI ao ano; enquanto que os certificados de recebíveis 

do agronegócio da 2ª (segunda) série da 15ª (décima quinta) emissão fazem jus a juros 

remuneratórios correspondentes a um percentual equivalente a 4,6818% (quatro 

inteiros e seis mil, oitocentos e dezoito décimos de milésimo por cento) ao ano. 

 

Inadimplemento no período: Não houve evento de resgate, conversão, ou 

repactuação até o momento relacionados aos certificados de recebíveis do agronegócio 

da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 15ª (décima quinta) emissão da Companhia. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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18.12 - Outras infomações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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20.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 

PÁGINA: 179 de 183

Formulário de Referência - 2019 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Versão : 3



21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

Item facultativo nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada.  
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21.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia deseja fornecer que não tenham sido 
abrangidas nos itens anteriores. 
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