
LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE 

ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO 169ª E 170ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS 

DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

no valor total, inicialmente, de 

R$ 200.000.000,00 
lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela 

       Visão Geral sobre o Grupo Batatais 

• A Destilaria Batatais foi criada em 1985 e foi em 1993 que teve início a produção de açúcar; 

• Em 2016 se desliga da Copersucar. No mesmo ano, atinge o recorde de moagem e geração de caixa, reflexo das 

novas políticas de comercialização 

• A empresa possui duas unidades, ambas localizadas no estado de São Paulo; 

• Os investimentos em gestão e tecnologia já propiciaram a mecanização do plantio e colheita em 100%; 

• Usina Batatais: 

• 4.250 mil toneladas de cana-de-açúcar 

• Armazenagem de 45% para Etanol e Açúcar 

• Flexibilidade de mix etanol: 41% a 55% 

• Usina Lins:  

• 3.100 mil toneladas de cana-de-açúcar 

• Armazenagem de 58% para Etanol e Açúcar 

• Flexibilidade de mix etanol: 47% a 61% 

• 3.800 colaboradores; 

1 (Páginas 186 a 191 do Prospecto) 

Fonte: Devedora 
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Preço Médio Líquido Açúcar (R$/ton.) 

        Destaques Financeiros 4 

Receita Líq. (R$ M) e Fat. Líq./Moagem (R$/ton.) LTM(1) 

Liquidez Corrente Dív. Líq. (R$ M) e Dív. Líq./EBITDA 

EBITDA e Margem EBITDA 

        Destaques operacionais 

Produtividade 16/17 (tc/ha) 

2 

ATR Campo (ton/ha) – Safra 16/17 

(Páginas 195, 196, 208, 209, 213, 214 do Prospecto) 

Fonte: Devedora 

Nota: (1) LTM = Last twelve months – Últimos doze meses 
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479 

292 

169 178 156 40 

Caixa Curto Prazo De 1 a 2 anos De 2 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

Aging da Dívida 

Por Prazo e Modalidade 

Fonte: Devedora 

Nota: (1) Considera amortização das dívidas mais curtas utilizando o caixa 

 

(Páginas 211 a 213 do Prospecto) 
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479 

57% 

292 
35% 

542 
65% 

Curto Prazo

Longo Prazo

R$ 834 

milhões 
489 
59% 150 

18% 

195 
23% 

Capital de Giro

Custeio Agrícola

BNDES

548 
66% 

286 
34% 

Reais

Dólar

Por Banco 

5 6 
23 

47 
64 

36 33 34 43 
25 33 28 30 

18 

13 64 80 

113 

139 

25 
33 33 36 41 47 

77 

99 
112 

147 

182 

ABN Citibank Votorantim Safra Bradesco ABC Banco do
Brasil

BNDES Itaú Rabobank Santander

Curto Prazo Longo Prazo

1,64x 

7,32% Custo Médio 

Prazo Médio: 2,38 anos 

Prazo Médio Ajustado(1): 3,66 anos 

Endividamento Dezembro 2017 5 
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        Termos e Condições da Oferta 5 

Coordenador Líder 

Emissora 

Agente Fiduciário 

Instrução CVM 

Valor Nominal Unitário 

Devedora 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Sala 302, 303 e 304, Rio de Janeiro, RJ – CEP 22630-011  

At.: Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro / Karolina Vangelotti  

(21) 3385-4565 ou e-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br 

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 

2004, conforme alterada 

R$ 1.000,00, na Data de Emissão 

Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool 

Montante Total da 

Oferta 

Significa o valor nominal dos CRA correspondente a inicialmente, R$200.000.000,00, observado que o valor originalmente 

ofertado poderá ser aumentado em ate´35% em decorrência do exercício total ou parcial da Opções de Lote Adicional 

e/ou exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Suplementar 

Lastro 

Amortização 

Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, da 

primeira emissão da Devedora 

O Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado em 2 parcelas, sendo a primeira em 15 de junho de 2021 e a 2ª 

(segunda) na Data de Vencimento da respectiva Série 

Remuneração 
Significa a remuneração que será paga aos Titulares dos CRA de cada Série, equivalente a, no mínimo 106% e, no 

máximo, 107% da Taxa DI, a ser definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding 

Pagamento da 

Remuneração 

Data de Emissão 

Prazo e Data de 

Vencimento 

Garantias 

14 de junho de 2018 

A data de vencimento efetiva dos CRA Série A 15 de junho de 2022 e dos CRA Série B em 15 de setembro de 2022, 

ressalvadas as hipóteses de liquidação dos Patrimônios Separados e/ou de resgate antecipado dos CRA previstas no 

Termo de Securitização e  Prospecto 

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

Rating Preliminar “brAA (sf)”, em sua escala nacional, pela S&P 

Regime de Distribuição A totalidades dos CRA será distribuída sob regime de garantia firme de colocação 

Público Alvo 
Os CRA serão distribuídos aos investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, 

de 13 de novembro de 2013, conforme alterada. 

Distribuição e 

Negociação 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM. 

Atualização Monetária Os CRA não serão objeto de atualização monetária. 

        Fatores de Risco 6 

O investimento nos CRA envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem 

fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Securitizadora, à 

Devedora, à Cedente e suas atividades e diversos riscos a que estão sujeitas, ao setor do agronegócio, aos Créditos do Agronegócio e 

aos próprios CRA objeto da emissão regulada pelo Termo de Securitização. O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as 

informações descritas no Termo de Securitização e no Prospecto, bem como consultar os profissionais que julgar necessários antes de 

tomar uma decisão de investimento. 

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de 

suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações 

contidas no Prospecto e em outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros. 

(Páginas Capa, 8 a 11, 15, 18, 30 a 37, 46, 52 do Prospecto) 

(Páginas 137 a 174 do Prospecto) 

Séries 
Duas Séries, sendo que o número de CRA alocados em cada série será definido de acordo com a sua demanda apurada 

em Procedimento de Bookbuilding 

Preço de Integralização 

Na primeira Data de Integralização dos CRA, pelo seu Valor Nominal Unitário, podendo o preço de integralização ser 

acrescido de ágio ou deságio, de acordo com os procedimentos da B3; e (ii) nas demais Datas de Integralização dos CRA, 

pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data 

de Integralização dos CRA até a data de sua efetiva integralização, podendo o preço de integralização ser acrescido de 

ágio ou deságio, de acordo com os procedimentos da B3 

A Remuneração dos CRA será paga semestralmente, em parcelas consecutivas a partir da Data de Emissão dos CRA, 

sendo o primeiro pagamento em 17 de dezembro de 2018 e o último pagamento na respectiva Data de Vencimento dos 

CRA 
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Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora, da Devedora e dos demais participantes da presente 

Oferta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas 

aqui descritos se concretize, osnegócios, a situação financeira, os resultados operacionais da Securitizadora e/ou da Devedora e a 

capacidade de adimplir os Créditos do Agronegócio e demais obrigações previstas na Escritura de Emissão e no Contrato de Aquisição 

de Debêntures poderão ser adversamente afetados sendo que, nesses casos, a capacidade da Securitizadora de efetuar o pagamento 

dos CRA, poderá ser afetada de forma adversa. 

O Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRA e das obrigações assumidas pela Securitizadora 

no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores leiam o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão e 

compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são específicos desta operação e podem diferir dos termos e condições 

de outras operações envolvendo o mesmo risco de crédito.  

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um 

“efeito adverso” sobre a Securitizadora e/ou a Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza ou problema poderá, poderia produzir ou 

produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da 

Securitizadora e/ou da Devedora, conforme o caso, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o 

contrário. Devem-se entender expressões similares nesta Seção como possuindo também significados semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados 

imateriais também poderão ter um efeito adverso sobre a Securitizadora e sobre a Devedora e/ou a Cedente. Na ocorrência de qualquer 

das hipóteses abaixo os CRA podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o investidor. 

Os fatores de risco relacionados à Securitizadora, seus controladores, seus acionistas, suas controladoras, seus investidores e ao seu 

ramo de atuação estão disponíveis em seu formulário de referência, nos itens “4.1 Descrição dos Fatores de Risco” e “4.2 Descrição dos 

Principais Riscos de Mercado”, incorporados por referência ao Prospecto. 

(Páginas 133 a 168 do Prospecto) 

Riscos da Operação de Securitização 

• O recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios do agronegócio pode gerar riscos judiciais e/ou 

financeiros aos investidores dos CRA; 

• Não existe regulamentação específica acerca das emissões de certificados de recebíveis do agronegócio; e 

• Inexistência de Jurisprudência Consolidada acerca da Securitização. 

Riscos dos CRA e da Oferta 

• Riscos gerais; 

• Baixa liquidez dos certificados de recebíveis do agronegócio no mercado secundário; 

• Descasamento entre o índice da Taxa DI a ser utilizado e a data de pagamento dos CRA; 

• A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez dos 

CRA; 

• Risco de Estrutura; 

• Quórum de deliberação em Assembleia Geral; 

• Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRA pode dificultar a captação de recursos pela Devedora, bem 

como acarretar redução de liquidez dos CRA para negociação no mercado secundário e impacto negativo relevante na 

Devedora; 

• Possibilidade da Agência de Classificação de Risco ser alterada sem Assembleia Geral; 

• Risco relacionado à adoção da Taxa DI para cálculo da Remuneração; 

• Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos decorrentes dos 

Créditos do Agronegócio; e 

• Indisponibilidade de Negociação dos CRA no Mercado Secundário até o Encerramento da Oferta. 

Riscos Tributários 

• Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA - Pessoas Físicas ou na interpretação das normas tributárias 

podem afetar o rendimento dos CRA. 
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Riscos Relacionados à Devedora 

• Setor de atuação da Devedora; 

• Fornecedores da Devedora e fornecimento de matéria prima; 

• Exposição a risco de crédito e outros riscos de contrapartes dos clientes da Devedora; 

• Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Devedora; 

• Autorizações e licenças; 

• Renovação e obtenção de autorizações e licenças; 

• Penalidades ambientais; 

• A Devedora está sujeita a intensa concorrência nos seus setores de atuação; 

• Práticas anticompetitivas de concorrentes da Devedora podem distorcer os preços de mercado; 

• Exportações sujeitas a uma ampla variedade de riscos e incertezas associadas às operações internacionais ; 

• Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos à Devedora;  

• Incêndios, Doenças, Pragas e outros desastres podem afetar as instalações agrícolas e propriedades industriais da 

Devedora, o que pode afetar adversamente seus volumes de produção e, consequentemente, seu desempenho 

financeiro; 

Riscos das Debêntures e dos Créditos do Agronegócio 

• O risco de crédito da Devedora e a inadimplência das Debêntures pode afetar adversamente os CRA; 

• Risco de Vedação à Transferência das Debêntures; 

• O pagamento do Preço de Aquisição depende da implementação de condições precedentes, estabelecidas no Contrato 

de Aquisição de Debêntures, que podem não se verificar; 

• A Oferta será realizada em duas séries, sendo que a alocação dos CRA entre as séries será efetuada com base no 

sistema de vasos comunicantes, o que poderá ter afetado a liquidez da série com menor demanda; 

• Risco de Liquidação do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado dos CRA e de pré-pagamento e/ou vencimento 

antecipado das Debêntures; 

• Risco decorrente da ausência de garantias nas Debêntures e nos CRA; 

• Risco de integralização dos CRA com ágio; 

• Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade; 

• Riscos de Formalização do Lastro da Emissão; 

• Risco de concentração de Devedor e dos Créditos do Agronegócio; 

• Risco Relativo à Situação Financeira e Patrimonial da Cedente; 

• Os Créditos do Agronegócio constituem a totalidade dos Patrimônios Separados, de modo que o atraso ou a falta do 

recebimento destes pela Securitizadora, assim como qualquer atraso ou falha pela Securitizadora nas suas obrigações 

ou a insolvência da Securitizadora, pode afetar negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes 

dos CRA; 

• A Securitizadora e a Devedora poderão estar sujeitas à falência, recuperação judicial ou extrajudicial; 

Riscos dos Regimes Fiduciários 

• Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35 podem comprometer os regimes fiduciários sobre os créditos 

de certificados de recebíveis do agronegócio 

(Páginas 133 a 168 do Prospecto) 
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• Interrupção ou suspensão nos serviços de transporte e logística poderão afetar adversamente os resultados operacionais 

da Devedora; 

• A Devedora desenvolve atividades inerentemente perigosas; 

• Impactos negativos sobre a economia brasileira podem afetar a demanda pelos produtos da Devedora; 

• A Devedora atua em setores nos quais a demanda e o preço de mercado dos seus produtos são cíclicos e são afetados 

pelas condições econômicas gerais do Brasil e do mundo; 

• Movimentos sociais podem prejudicar o uso de propriedades agrícolas da Devedora ou causar danos a elas; 

• O financiamento da estratégia de crescimento da Devedora requer capital intensivo de longo prazo; 

• As informações financeiras da Devedora constantes do Prospecto são relativas ao período encerrado em 31 de março de 

2017 e podem não refletir a situação econômica, financeira e patrimonial atual da Devedora e não serão divulgadas ao 

mercado, pela Devedora, demonstrações financeiras intermediárias; 

Riscos Relacionados à Devedora 

• A paralisação significativa da força de trabalho poderá afetar a Devedora de forma adversa; 

• Contingências trabalhistas e previdenciárias de terceirizados; 

• A Devedora incorre em custos significativos para cumprir com as regulamentações ambientais e pode estar exposta a 

responsabilidade se não cumprir com essas regulamentações ou como resultado do manuseio de materiais perigosos; 

• Desapropriação dos imóveis destinados à produção rural; e 

• Não foi emitida carta conforto por auditores independentes da Devedora com relação aos números e informações 

presentes no Prospecto Preliminar ; 

• Risco de Pagamento das Despesas pela Devedora. 

Riscos Relacionados à Devedora 

• A paralisação significativa da força de trabalho poderá afetar a Devedora de forma adversa; 

• Contingências trabalhistas e previdenciárias de terceirizados; 

• A Devedora incorre em custos significativos para cumprir com as regulamentações ambientais e pode estar exposta a 

responsabilidade se não cumprir com essas regulamentações ou como resultado do manuseio de materiais perigosos; 

• Desapropriação dos imóveis destinados à produção rural; e 

• Não foi emitida carta conforto por auditores independentes da Devedora com relação aos números e informações 

presentes no Prospecto Preliminar ; 

• Risco de Pagamento das Despesas pela Devedora. 

Riscos Relacionados à Cedente 

• Possibilidade de os Créditos do Agronegócio serem alcançados por obrigações da Cedente ou de terceiros; 

Riscos Relacionados à Securitizadora 

• O objeto da companhia securitizadora e os patrimônios separados; 

• Manutenção do registro de companhia aberta; 

• Não aquisição de créditos do agronegócio; 

• A administração da Securitizadora e a existência de uma equipe qualificada; 

• Insuficiência do patrimônio líquido da Securitizadora frente ao valor total da ofertas; 

(Páginas 133 a 168 do Prospecto) 
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        Equipe de Distribuição 7 

        Informações Adicionais 8 

Este material tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos riscos envolvidos, leia o Prospecto 

Preliminar, em especial a seção “Fatores de Risco”, disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: 

(1) Coordenador Líder: www.xpi.com.br, neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA 

Batatais - Oferta Pública de Distribuição da 169ª e 170ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora 

de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”.  

(2) Emissora: http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/, neste website clicar em “Prospecto Preliminar CRA 169ª e 170ª Série””. 

(3) CVM: www.cvm.gov.br, neste website, acessar "Central de Sistemas", clicar em "Informações sobre Companhias", clicar em "Informações 

Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)" buscar e clicar em "Eco Sec. Dtos. Credit. 

Agronegócio S/A”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, por fim, acessar "download" na seção cujo assunto for "Prospecto 

Preliminar CRA 169ª  e 170ª Série” 

(4) B3: www.cetip.com.br, neste website, acessar "Comunicados e Documentos", acessar "Prospectos", clicar em "Prospectos do CRA" e, em seguida, 

buscar por "Eco Sec. Dtos. Credit. Agronegócio S/A" e escolher o Prospecto Preliminar da 169ª e 170ª Série da 1ª Emissão com data mais recente 

Embora as informações constantes nesta apresentação tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, e as perspectivas de desempenho dos 

ativos e da oferta sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com essas 

perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas.  

As informações contidas neste Material Publicitário estão em consonância com o prospecto preliminar, porém não o substituem. O prospecto 

preliminar contém informações adicionais e complementares a este Material Publicitário e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos 

Termos e Condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto 

preliminar, com especial atenção às disposições que tratam sobre os Fatores de Risco, aos quais o investidor estará sujeito. 

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações 

contidas neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos a complementação, correção ou modificação em virtude de 

exigências da CVM. 

Investidor Institucional 

Rafael Quintas 

Getúlio Lobo 

Renato Junqueira 

Lucas Sacramone 

Ana Clara Alves 

 

(11) 3526-2225 

Investidor Não Institucional 

Marcos Corazza 

Marcos Rodrigues 

Tarik Thome 

 

 

(11) 3027-2215 

(Páginas 51 a 54 do Prospecto) 

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão 

• Riscos associados à guarda física de Documentos Comprobatórios pelo Custodiante; 

• Não emissão de carta de conforto relativa às demonstrações financeiras publicadas da Securitizadora; 

• Ausência de opinião legal sobre o Formulário de Referência da Securitizadora; 

Riscos relacionados ao Agronegócio 

• Desenvolvimento do agronegócio; 

• Riscos climáticos; 

• Riscos Relacionados ao Mercado Sucroenergético; 

• Volatilidade de preços; 

• Correlação entre os preços do etanol e do açúcar; 

• Riscos de Armazenamento; 

• Riscos Comerciais; 

• Riscos de Transporte; 

• Instabilidades e crises no setor agrícola; 

• Políticas e Regulamentações Governamentais para o Setor Agrícola; 

(Páginas 133 a 168 do Prospecto) 
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LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE 

ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 

        Disclaimer 9 

 

Este material foi preparado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CoordenadorLíder”) 

exclusivamente como material publicitário (“Material Publicitário”) relacionado à emissão e oferta (“Oferta”) de certificados de recebíveis 

do agronegócio (“CRA”) da 169ª e 170ª série da 1ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. 

(“Emissora”), com base em informações prestadas pela Emissora e pela Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool (“Devedora” ou “Batatais”). 

 

Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o 

prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), assim como sua versão definitiva, quando disponível (”Prospecto Definitivo”, em 

conjunto com o Prospecto Preliminar doravante denominado “Prospecto”), em especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir 

investir nos CRA. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações 

contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRA e dos riscos relacionados a fatores 

macroeconômicos, aos setores do agronegócio e a Devedora. O Prospecto poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 

 

O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações 

prestadas pela Emissora e pela Devedora sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma 

tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de 

distribuição que integram o Prospecto e este material são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a 

respeito da Oferta. 

 

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as 

informações contidas neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou 

modificação em virtude de exigências da CVM. 

 

O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou 

julgamento sobre a qualidade dos CRA, da Emissora e das demais instituições prestadoras de serviços. 

 

Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de 

Referência que se encontra disponível para consulta no site da CVM, www.cvm.gov.br, (neste website, acessar, do lado esquerdo da 

tela, “Informações de Regulados”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, clicar em “Documentos e 

Informações de Companhias” digitar, e logo em seguida, clicar em “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”. 

Posteriormente, selecionar “ITR” ou “DFP” ou “Formulário de Referência”, conforme o caso). 

 

A decisão de investimento nos CRA é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, 

bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores qualificados avaliem, juntamente com sua 

consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de inadimplemento, liquidez e outros associados a 

esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Referência da Emissora e do Termo de 

Securitização pelo investidor ao formar seu julgamento para o investimento nos CRA. 

 

O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores 

mobiliários. As informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. 

Recomenda-se que os investidores consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos 

à Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores antes 

da tomada de decisão de investimento. 

 

Os termos em letras maiúsculas que não se encontrem especificamente definidos neste material serão aqueles adotados no Prospecto 

Preliminar. 


