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Aviso

Este material foi preparado pelo BB Banco de Investimento S.A. (“Coordenador Líder”), pelo Banco Citibank S.A (“Citi”), pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco

BBI”), pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos” e em conjunto

com Coordenador Líder, Citi, Bradesco BBI e Itaú BBA “Coordenadores”) exclusivamente como material publicitário relacionado à Emissão de Certificados de

Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 135ª série da 1ª Emissão (“Oferta”) da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Emissora”) para

distribuição pública com base em informações prestadas pela Emissora e pela Klabin S.A. (“Companhia” ou “Klabin”).

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), 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 Preliminar (assim como sua

versão definitiva, quando disponível), que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRA e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos, aos

setores agrícola, de papel e celulose brasileiro, aos CRA e à Klabin. O Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível) poderá ser obtido

junto à Emissora, aos Coordenadores, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”).

Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora e pela

Klabin 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 Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando

disponível) 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 de Apoio 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.

Vide Capa e  página(s) 48, 49  e 51, 246 e 247 do Prospecto Preliminar



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO” 3

Aviso

O agente fiduciário e representante dos titulares dos CRA no âmbito da Emissão será a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária

limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website

http://www.vortxbr.com/, ou por meio do e-mail: agentefiduciario@vortxbr.com. Atuação em outras emissões da Emissora: Para fins do Parágrafo 3º, artigo 6º, da

Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário dos CRA atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora,

conforme indicadas no item 11.16 do Termo de Securitização e na seção “Relacionamentos - Entre a Emissora e o Agente Fiduciário” do Prospecto Preliminar.

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 Preliminar (assim como

sua versão definitiva, quando disponível), 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 Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando

disponível), seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores antes da tomada de decisão de investimento.

Esta apresentação é estritamente confidencial e não é permitida a reprodução, divulgação, distribuição e/ou entrega física deste material a quaisquer terceiros, a qualquer

título, sem prévia e expressa autorização dos Coordenadores da Oferta. Adicionalmente, este material não se destina à utilização em veículos públicos de comunicação, tais

como jornais, revistas, rádio, televisão, páginas aberta na internet ou em estabelecimentos públicos.

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

Vide Capa e  página(s) 48, 49  e 51, 198 a 200 do Prospecto Preliminar



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

1. A Klabin

2. Destaques Operacionais e Financeiros

3. Sumário da oferta

4. Contatos

Agenda



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

A Klabin



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO” 6

Visão Geral

Estrutura acionária

• Integra desde 09 de janeiro de 2014 o Nível 2 de
Governança Corporativa da B3 - Segmento BM&FBovespa

• O Estatuto Social garante aos titulares de ações
preferenciais o direito a tag along, com recebimento de
preço igual a 100% do valor pago por ação ordinária
integrante do bloco de controle

• Valor de Mercado de aproximadamente R$ 19,2 bilhões em 30/09/2017

• Mais de 18.500 colaboradores

• Volume de vendas, excluindo madeira, de 843 mil toneladas no 3º trimestre de 2017

• Exportações de 433,1 mil toneladas no 3º trimestre de 2017

Visão Geral da Klabin

Fonte: Ibá e Klabin

Melhores Práticas de Governança

Destaques Financeiros (R$ milhões)

Vide página(s) 162 a 173 do Prospecto Preliminar

9M17 9M16 ∆

Receita Líquida 6.075 5.127 18%

EBITDA Ajustado 1.883 1.635 15%

Margem EBITDA Ajustado 31% 32% - 1 p.p.

Lucro Líquido / Prejuízo 615 2.373 -74%

Endividamento Líquido 11.147 11.473 -3%

Endiv.Líq./EBITDA Ajustado (UDM–R$) 4,4x 5,1x

Investimentos1

677 2.055 -67%
1 Contempla a aquisição de bens do ativo imobilizado e custos de plantio de ativos

biológicos.
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170 mil tpa

* Capacidade instalada

ÁREA TOTAL

490 mil hectares

140 mil 
hectares

90 mil 
hectares

PINUS EUCALIPTO

CELULOSE PUMA

FIBRAS

3,5 milhões tpa

1,1mi tpa
Fibra curta

0,4mi tpa
Fibra longa & 

Fluff

KRAFTLINER
1,25 mi tpa

CONVERSÃO

920 mil tpa

PAPEL 
ONDULADO

SACOS 
INDUSTRIAIS

750 mil tpa

FLORESTA 
PLANTADA

260 mil hectares

CELULOSE 
INTEGRADA

1,8mi tpa

Celulose reciclada
265 mil tpa

PAPEIS

2,0 milhões tpa

PAPEL CARTÃO
750 mil
tpa

modelo integrado de negócio
DIVERSIFICADO E FLEXÍVEL

Fonte: Klabin

Vide página(s) 167 do Prospecto Preliminar
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Produtividade florestal m³/ha/ano

* Fonte: Ibá e Klabin

54
44

25 20
12 10 6 4

39 38

22 22

10 7 4 4

EUCALIPTO

PINUS

Produtividade florestal m³/ha/anoCOMPETITIVIDADE

florestal

260 mil

Área plantada

Hectares de alta 
prod.florestal

Distância media 
das florestas 
para as fábricas

PR com PUMA

66km

74km
SC

Evolução anual do IMA m³/ha/ano

EUCALIPTO

PINUS

Evolução anual do IMA

24

31

35
39

42 42 44

<69 70 -89 90 -04 05 06 -09 10 -11 12 -15

26

35
41

50 52
58

<73 74 -85 85 -95 95 -05 05 -11 12 -15

m³/ha/ano

Vide página(s) 167 do Prospecto Preliminar
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Caixas de 
papelão

40%* 50% 17%50%

12
8

1664

Destinação das vendas (%)

Mercado de papéis

Market Share

Alimentos
Outros bens 
de consumo

Construção

Outros

Kraftliner Sacos 
Industriais

Papel 
Cartão

* Capacidade instalada Fonte: Klabin

Vide página(s) 165 do Prospecto Preliminar

9

(Para o período encerrado em 30 de setembro 
de 2017)
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25º TRIMESTRE CONSECUTIVO DE CRESCIMENTO

udm: últimos doze meses

Performance

9
3
9
 

1
.0

2
7
 

1
.0

8
9
 

1
.1

8
0
 

1
.2

8
6
 

1
.3

5
1
 

1
.4

2
4
 

1
.4

5
2
 

1
.5

0
4
 

1
.5

6
2
 

1
.6

0
2
 

1
.6

2
7
 

1
.6

5
2
 

1
.7

1
8
 

1
.7

5
5
 

1
.8

1
2
 

1
.8

8
1
 

1
.9

7
5
 

2
.0

2
6
 

2
.1

7
3
 

2
.2

3
8
 

2
.2

8
8
 

2
.3

1
4
 

2
.3

7
1
 

2
.5

3
6
 

1
,7

1
,7

1
,7

1
,7

1
,7

1
,7

1
,7

1
,7

1
,7

1
,8

1
,8

1
,8

1
,8

1
,8

1
,8

1
,8

1
,8

1
,8

1
,9

2
,0 2
,4 2
,7 3
,0

3
,1

3
,2

mar
17

dez
11

mar 
12

set
11

jun
12

set
12

dez
12

mar
13

jun
13

set
13

dez
13

mar 
14

jun
14

set
14

dez
14

mar
15

jun
15

set
15

dez
15

mar
16

jun
16

set
16

dez
16

Excluindo madeira – milhões de toneladas
Volume de vendas udm

R$ milhões
EBITDA ajustado udm

%
Margem EBITDA ajustado

27 32 32 27 34 35 36 28 35 35 35 29 35 40 35 29 36 37 35 31 31 33 29 30 34

jun
17

Fonte: Klabin

Vide página(s) 169 do Prospecto Preliminar
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17
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DEMANDA MERCADOS

( 2 0 1 4 - 2 0 3 0 )

papeis
FOCO EM MERCADOS 
CRESCENTES

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercado A

Mercado B

Mercado C

Mercado D Mercado E

Tissue

Papelão Ondulado
Papel cartão

Fluff

Sackpaper

KLABIN kraftliner e papel reciclado

KLABIN papel cartão

KLABIN sack kraft
e saco industrial

KLABIN 
celulose

KLABIN fluff

M E R C A D O S  K L A B I N

Fonte: Poyry

Crescimento demanda por ano

Consumo em 2015

Vide página(s) 166 do Prospecto Preliminar
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Mercado
Externo

Mercado
Interno

1.873

51%

49%

48%

52%

2.378

9M16 9M17 9M16 9M17 9M16 Período1

1.883
1.635

60%

5.127

60%

6.075

40%

40%

Volume
de vendas
Excluindo madeira –
mil toneladas

Receita 
líquida
R$ milhões

EBITDA 
ajustado
R$ milhões

+27%

+18%

+15%

Resultados
9M17

RECEITA LÍQUIDA 
DE VENDAS E 

EBITDA AJUSTADO
Fonte: Klabin

Vide página(s) 170 do Prospecto Preliminar
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1 Período de nove meses encerrado em 30 de

setembro de 2017..
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celulose

Mercado
Externo

Mercado
Interno

9M16 9M17 9M16

1.6932

7871

496

21%

991

79%

Receita líquida
R$ milhões

Volume de vendas
Mil toneladas

Unidade de negócio

12%

88%

+100%
+117%

Fonte: Klabin

Vide página(s) 171 do Prospecto Preliminar

14

1 R$ 787 incluindo vendas entre segmentos.. 2 R$ 1.693 incluindo receitas entre

segmentos. 3 Período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2017.

Período3
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9M17
papeis

Mercado
Externo

Mercado
Interno

506

58%

42%

57%

43%

508

9M16 9M17 9M16 9M17 9M16 Período1

529

620

26%

307

27%

265

74%
73%

Receita líquida
R$ milhões

Receita líquida
R$ milhões

+1% -14%
-15%

9M16 9M17

1.530
1.612

Volume de vendas
Mil toneladas

-5%

Volume de vendas
mil toneladas

CARTÕES REVESTIDOS KRAFTLINER

Un idade  de  negóc ios

Fonte: Klabin

Vide página(s) 170 do Prospecto Preliminar
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1 Período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2017..
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Unidades de negóc io

conversão

9M16 9M17 9M16 Período3

1.9952

525
572

Receita líquida
R$ milhões

Volume de vendas
Mil toneladas

+9% +11%

Fonte: Klabin

Vide página(s) 171 do Prospecto Preliminar
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1.8101

1 R$ 1.810 incluindo vendas entre segmentos. 2 R$ 1.995 Incluindo receitas entre

segmentos. 3Período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2017.
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890

663 681

3T16 2T17 3T17

Custo caixa celulose | R$ por tonelada

Pulp custo caixa | R$ por tonelada

CUSTO CAIXA

puma

+3%

-30%

17

Fonte: Klabin

Vide página(s) 168 do Prospecto Preliminar
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caixa
custo

3T17

Composição do 
Custo caixa

R$/tonelada

Custo caixa 
unitário

3T17

3T17

1.773

1.751

3T16 3T17

-2%

Pessoal
36%

Madeira/ 
Fibras
19%

Químicos
12%

Fretes
11%

Paradas / 
Manutenção

11%

Energia 
elétrica

3%

Óleo 
combustível

4%

Outros
4%

Fonte: Klabin

Vide página(s) 168 do Prospecto Preliminar
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12.009

11.382
11.473

12.005

11.377

11.748

11.147

mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17

Dívida líquida (R$ milhões)
5,9

5,2 5,1 5,2
4,9 4,9

4,4

Dívida líquida/Ebitda

Posição em 30/09/2017

Dívida Bruta R$ 18,8 bilhões

Disponibilidades R$ 7,7 bilhões

Dívida Líquida R$ 11,1 bilhões

Dívida líquida e 
desalavancagem

Fonte: Klabin

Vide página(s) 172 do Prospecto Preliminar

19

ajustado

Em 
30/06/2017

Em 
30/09/2017
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cronograma da dívida

199 199 886 583 1.036 559 1.289 374 285 -

267 267 

1.382 

1.760 

1.671 

1.859 

1.895 

1.064 
1.950 

1.789 

466 466 

2.267 
2.343 

2.707 

2.418 

3.184 

1.438 

2.235 

1.789 

4T17 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025/26/27

R$ milhões

Moeda local: R$ 5,2 bilhões
Prazo médio: 39 meses

Moeda estrangeira: R$ 13,6 bilhões
Prazo médio: 53 meses

Composição da Dívida Bruta
em 30/09/2017 R$ milhões

BNDES 2.544 

Outros 1.753

Debêntures 914 

Moeda local 5.211 

Pré Pagamento 7.384 

Financ. De Ativo Fixo - BNDES 1.210 

Bonds 3.165 

ECA's 1.877 

Moeda estrangeira 13.636 

Dívida Bruta¹ 18.848 

Custo 
Médio

Moeda local 8,3% a.a
Moeda estrangeira 4,9% a.a

Fonte: Klabin

Vide página(s) 172 do Prospecto Preliminar
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Estrutura da operação

1. A Klabin emitirá debêntures para colocação privada, a serem subscritas e integralizadas pela Debenturista, que por sua vez transferirá as Debêntures à Emissora, por
meio do Contrato de Aquisição de Debêntures;

2. A Emissora realizará a emissão dos CRA, nos termos da Lei 11.076, sob regime fiduciário, com lastro nas Debêntures e conforme disposto no Termo de Securitização;

3. Os CRA serão distribuídos no mercado de capitais brasileiro pelos Coordenadores aos Investidores por meio de oferta pública nos termos da Instrução CVM 400;

4. Os CRA serão subscritos e integralizados pelos Investidores;

5. Com os recursos obtidos pela subscrição e integralização dos CRA, observado o cumprimento das demais condições previstas no Termo de Securitização, a Emissora
realizará o pagamento do preço de aquisição das Debêntures à Debenturista;

6. A Debenturista receberá o preço de aquisição e utilizará estes recursos para integralizar as Debêntures;

7. A Klabin efetuará o pagamento de remuneração e amortização das Debêntures em conta centralizadora específica; e

8. Os CRA são remunerados e amortizados através dos eventos de juros e amortização das Debêntures.

Remuneração e amortização das 
Debêntures

Liquidação da dívida

5

Transferência das 
Debêntures

CRA

Emissora

Emissão 
dos CRA

2

Emissão das Debêntures

Pagamento pela 
transferência

1
Debenturista

1

Investidores 3

8 47

6

Distribuição dos 
CRA

Integralização 
dos CRA

Remuneração 
e Amortização 

dos CRA

Fluxo da operação:

Vide página(s) 53 e 54 do Prospecto Preliminar



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO”

Securitizadora / Emissora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Número da Série e Emissão dos 
CRA

135ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora.

Lastro
As debêntures da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única, para colocação privada, emitidas pela Klabin S.A. (“Debêntures”).

Devedora e Emissora das 
Debêntures

Klabin S.A. (“Klabin” ou “Devedora”).

Valor Total da Emissão

Inicialmente R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), observado que o valor originalmente
ofertado poderá ser aumentado em até 35% (trinta e cinco por cento), em razão do exercício
parcial ou total da Opção de Lote Adicional e/ou do exercício parcial ou total da Opção de Lote
Suplementar.

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

Quantidade de CRA 

Inicialmente, 600.000 (seiscentos mil), observado que a quantidade poderá ser aumentada em até
35% em razão do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional e/ou do exercício parcial ou
total da Opção de Lote Suplementar, de acordo com a demanda dos Investidores a ser apurada no
Procedimento de Bookbuilding.

Prazo e Data de Vencimento
Os CRA terão prazo de vigência de 6 (seis) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto em 20 de dezembro de 2023.
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Atualização Monetária
Não será devida aos titulares de CRA qualquer tipo de atualização ou correção monetária do Valor 
Nominal Unitário.

Remuneração

A partir da Data de Integralização dos CRA ou da Data de Pagamento da Remuneração,
imediatamente anterior, conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA ou saldo do Valor
Nominal Unitário, incidirão juros remuneratórios, correspondentes a até 97,50% (noventa e sete
inteiros e cinquenta centésimos por cento) da Taxa DI, a ser definido em Procedimento de
Bookbuilding, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base em um
ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

Pagamento da Remuneração 
A Remuneração dos CRA deverá ser paga semestralmente, sem carência, a partir da Data de
Emissão.

Amortização No vencimento (bullet).

Tratamento fiscal
Para os investidores pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão isentos de
imposto de renda, na data de elaboração e apresentação do presente Material de Apoio ao
investidor.

Distribuição, Negociação, Custódia 
Eletrônica e Liquidação Financeira

Os CRA serão admitidos à negociação nas plataformas administradas pela B3.

Destinação dos Recursos

Os recursos serão destinados às atividades no agronegócio da Devedora, no âmbito da silvicultura e
da agricultura da Devedora, em especial por meio do emprego dos recursos em investimentos,
custos e despesas relacionados com o florestamento, reflorestamento, aquisição de defensivos
agrícolas, adubos, madeira, serviços de manejo de florestas e de logística integrada de transporte
de madeira.
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Garantias
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA ou sobre os Créditos
do Agronegócio, bem como não será segregado nenhum ativo em particular em caso de
necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações decorrentes dos CRA.

Resgate Antecipado dos CRA

Conforme condições previstas na Escritura de Emissão de Debêntures e Termo de Securitização,
haverá Resgate Antecipado dos CRA, na hipótese de: (i) declaração de vencimento antecipado das
Debêntures; (ii) Resgate Antecipado Facultativo Total, pela Devedora; (iii) Resgate Antecipado
Total, pela Devedora; (iv) adesão de Titulares de CRA à Oferta de Resgate Antecipado de CRA; (v)
não definição da Taxa Substitutiva.

Resgate Antecipado Facultativo dos 
CRA

Conforme condições previstas na Escritura de Emissão de Debêntures e Termo de Securitização,
condicionado ao acréscimo, ao Preço de Resgate, do prêmio de 0,30% (trinta centésimos por
cento) ao ano sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário, multiplicado pelo prazo
remanescente das Debêntures.

Amortização Extraordinária dos CRA

Conforme condições previstas na Escritura de Emissão de Debêntures e Termo de Securitização,
observados (i) o saldo mínimo de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) do Valor
Nominal das Debêntures e (ii) o prêmio de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano sobre o
saldo devedor do Valor Nominal Unitário, multiplicado pelo prazo remanescente das Debêntures,
acrescido da Remuneração devida e não paga, calculada desde a Data de Integralização ou Data de
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até Data da Amortização
Extraordinária Facultativa.

Formador de Mercado
Banco Itaú BBA S.A. instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º (parte) 4º e 5º andares, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 17.298.095/0001-30.

25

Sumário da oferta

Vide página(s) 28 a 46 do Prospecto Preliminar



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO” 26

Sumário da oferta
Início do Período de Reserva 08 de novembro de 2017

Encerramento do Período de 
Reserva

05 de dezembro de 2017

Data Prevista do Procedimento de 
Bookbuilding

06 de dezembro de 2017

Data Prevista de Liquidação 
Financeira dos CRA

28 de dezembro de 2017

Vide página(s) 73 do Prospecto Preliminar
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Devedora do Lastro Klabin S.A.

Coordenadores

Securitizadora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Assessores Jurídicos
Demarest Advogados (Assessor Jurídico dos Coodernadores)
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Assessor Jurídico da Devedora)

Agente Fiduciário, Custodiante e 
Escriturador

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano
São Paulo – SP 
CEP 01452-000
At.: Flavio Scarpelli/Eugênia Queiroga
Telefone: (11) 3030-7177
E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com
Website: www.vortx.com.br
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Fatores de Risco
Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações
financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas no Prospecto e em outros documentos da
Oferta, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora, da Devedora e dos demais participantes da presente Oferta podem ser adversa e
materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os negócios, a situação
financeira, os resultados operacionais da Emissora e/ou da Devedora de adimplir os Créditos do Agronegócio e demais obrigações previstas na Escritura de
Emissão de Debêntures e no Contrato de Aquisição de Debêntures poderá ser adversamente afetada sendo que, nesses casos, a capacidade da Emissora 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 Emissora no âmbito da Oferta. É essencial e
indispensável que os Investidores leiam o Termo de Securitização 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
Emissora 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 Emissora 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 Emissora e sobre a Devedora e/ou a Debenturista. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo os CRA podem não ser pagos ou ser
pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o investidor.

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas controladoras, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis
em seu formulário de referência, nos itens “4.1 Descrição dos Fatores de Risco” e “4.2 Descrição dos Principais Riscos deMercado”, incorporados por referência ao
Prospecto.

Vide página(s) 117 do Prospecto Preliminar
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Fatores de Risco
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
A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no mercado de capitais brasileiro. A Lei 11.076, que instituiu os certificados de
recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis do agronegócio nos últimos
anos. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas que objetivam a
segregação dos riscos do emissor do valor mobiliário (Securitizadora), de seu devedor (Klabin) e créditos que lastreiam a emissão. Dessa forma, por ser recente no
Brasil, o mercado de securitização ainda não se encontra totalmente regulamentado e com jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações em que ainda não
existam regras que o direcione, gerando assim um risco de insegurança jurídica aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Oferta e os
CRA e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidores.

Não existe regulamentação específica acerca das emissões de certificados de recebíveis do agronegócio
A atividade de securitização de créditos do agronegócio está sujeita à Lei 11.076 e à regulamentação da CVM, por meio da Instrução CVM 400, no que se refere a
ofertas públicas de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio. Como ainda não existe regulamentação específica para estes valores mobiliários e
suas respectivas ofertas ao público investidor, a CVM, por meio de comunicado definido na reunião do Colegiado realizada em 18 de novembro de 2008,
entendeu que os dispositivos da Instrução CVM 414, norma aplicável aos certificados de recebíveis imobiliários, seriam aplicáveis, no que coubessem, às ofertas
públicas de certificados de recebíveis do agronegócio e seus respectivos emissores. Assim, enquanto a CVM não tratar da matéria em norma específica, será
aplicada às ofertas de certificados de recebíveis do agronegócio a Instrução CVM 414, interpretada na forma da Lei 11.076, com adaptações a fim de acomodar as
incompatibilidades entre a regulamentação dos certificados de recebíveis imobiliários e as características das operações de certificados de recebíveis do
agronegócio, sem prejuízo de eventual edição posterior de norma específica pela CVM aplicável a operações de certificados de recebíveis do agronegócio, o que
pode gerar efeitos adversos sobre a estrutura da operação e eficácia dos termos e condições constantes de seus documentos. A inexistência de uma
regulamentação específica a disciplinar os CRA pode levar à menor previsibilidade e divergência quanto à aplicação dos dispositivos atualmente previstos para os
certificados de recebíveis imobiliários (CRI) adaptados conforme necessário para os CRA em litígios judiciais ou divergências entre os Investidores.

Vide página(s) 118 do Prospecto Preliminar
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Fatores de Risco
Riscos dos CRA e da Oferta

Riscos gerais
Os riscos a que estão sujeitos os Titulares de CRA variam significativamente, e incluem, sem limitação, perdas em decorrência de condições climáticas
desfavoráveis, pragas ou outros fatores naturais que afetem negativamente os produtos comercializados pela Devedora, redução de preços de commodities do
setor agrícola nos mercados nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito que podem afetar a renda da Devedora e,
consequentemente, a sua capacidade de pagamento, bem como outras crises econômicas que podem afetar o setor agropecuário em geral.

Baixa liquidez dos certificados de recebíveis do agronegócio no mercado secundário
O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado
para negociação dos CRA que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento. Adicionalmente, o número
de CRA foi definido de acordo com a demanda dos CRA pelos investidores, de acordo com o plano de distribuição elaborado pelos Coordenadores. Portanto, não
há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRA conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus CRA no mercado secundário, tampouco pelo preço e
no momento desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRA poderá causar prejuízos ao seu titular. Dessa forma, o Investidor que subscrever ou adquirir
os CRA poderá encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRA até a
Data de Vencimento.

A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação da taxa
de remuneração final dos CRA e poderá resultar na redução da liquidez dos CRA
A remuneração dos CRA será definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da regulamentação em vigor, foram aceitas no
Procedimento de Bookbuilding intenções de investimento de Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que poderá impactar adversamente a formação da
Remuneração dos CRA e poderá promover a redução da liquidez esperada dos CRA no mercado secundário

Descasamento entre o índice da Taxa DI a ser utilizado e a data de pagamento dos CRA
Todos os pagamentos de Remuneração relacionados aos CRA serão feitos com base na Taxa DI referente ao período iniciado 2 (dois) Dias Úteis antes do início de
cada Período de Capitalização dos CRA (limitado à data de emissão das Debêntures). Nesse sentido, o valor da Remuneração a ser efetivamente pago ao Titular de
CRA poderá ser maior ou menor que o valor da Remuneração calculada com base nas Taxas DI do Período de Capitalização dos CRA.

Vide página(s) 119 do Prospecto Preliminar
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Fatores de Risco
Quórum de deliberação em Assembleia Geral
As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas com base nos quóruns estabelecidos no Termo de Securitização. O Titular de CRA
minoritário será obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável, não havendo mecanismos de resgate de CRA no caso de
dissidência em Assembleias Gerais. Além disso, em razão da existência de quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais em primeira convocação, e da
inexistência de quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais em segunda convocação, a operacionalização de convocação e realização de Assembleias
Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da grande pulverização dos CRA, o que levará a eventual impacto negativo para os Titulares de CRA.

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
A realização da classificação de risco (rating) dos CRA leva em consideração certos fatores relativos à Emissora e/ou à Devedora, tais como sua condição
financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, as características dos CRA, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e/ou pela
Devedora e os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da Emissora e/ou da Devedora. Dessa forma, a classificação de risco
representa uma opinião quanto às condições da Devedora de honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo
estipulado, relativos à amortização e remuneração das Debêntures, cujos direitos creditórios lastreiam os CRA, sendo que, no presente caso, a classificação de
risco será atualizada trimestralmente. Caso a classificação de risco originalmente atribuída aos CRA seja rebaixada, a Devedora poderá encontrar dificuldades em
realizar novas captações de recursos por meio de emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo relevante
nos resultados e nas operações da Devedora e na sua capacidade de honrar com as obrigações relativas às Debêntures, o que, consequentemente, impactará
negativamente os CRA.
Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência
complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas, que restringem seus investimentos a valores mobiliários com determinadas classificações de risco.
Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com relação aos CRA pode obrigar esses investidores a alienar seus CRA no mercado secundário,
podendo afetar negativamente o preço desses CRA e sua negociação no mercado secundário.

Risco relacionado à adoção da Taxa DI para cálculo da Remuneração.
A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que é nula a cláusula que sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI
divulgada pela B3– Segmento CETIP UTVM. A referida súmula não vincula as decisões do Poder Judiciário e decorreu do julgamento de ações judiciais em que se
discutia a validade da aplicação da Taxa DI a contratos utilizados em operações bancárias ativas.

Vide página(s) 120 e 121 do Prospecto Preliminar
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Fatores de Risco
No entanto, há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é
válida como fator de remuneração das Debêntures e/ou dos CRA. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para
substituir a Taxa DI na remuneração das Debêntures ou na remuneração dos CRA poderá ampliar o descasamento entre a remuneração das Debêntures e a
remuneração dos CRA e/ou conceder aos Titulares de CRA uma remuneração inferior à atual remuneração dos CRA, bem como limitar a aplicação de fator de
juros limitado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da legislação brasileira aplicável à fixação de juros remuneratórios.

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos decorrentes dos Créditos do Agronegócio
A Emissora, na qualidade de titular dos Créditos do Agronegócio, e o Agente Fiduciário, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, são responsáveis por
realizar os procedimentos de execução dos Créditos do Agronegócio, de modo a garantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRA.
A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos do Agronegócio por parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, conforme o caso, em
desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRA.
Adicionalmente, a capacidade de satisfação do Crédito do Agronegócio também poderá ser afetada: (i) pela morosidade do Poder Judiciário brasileiro, caso
necessária a cobrança judicial dos Créditos do Agronegócio; ou (ii) pela eventual perda de Documentos Comprobatórios, afetando negativamente o fluxo de
pagamentos dos CRA.

Riscos Tributários

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA - Pessoas Físicas
Os rendimentos gerados por aplicação em CRA por pessoas físicas estão atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 3º, inciso IV, da Lei 11.033,
isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Alterações na legislação tributária que levem à eliminação da isenção acima mencionada, criação ou
elevação de alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA, criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação
tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A Emissora e os
Coordenadores recomendam que os interessados na subscrição dos CRA consultem seus assessores tributários e financeiros antes investir nos CRA. Para mais
informações, o Investidor deverá consultar a seção “Tributação dos CRA” do Prospecto.

Interpretação da legislação tributária aplicável - Mercado Secundário
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Caso a interpretação da Receita Federal do Brasil quanto à abrangência da isenção veiculada pela Lei 11.033 venha a ser alterada futuramente, cumpre ainda
ressaltar que não há unidade de entendimento quanto à tributação aplicável sobre os ganhos que passariam a ser tributáveis no entendimento da Receita Federal
Brasil, decorrentes de alienação dos CRA no mercado secundário. Existem pelo menos duas interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente
sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aplicação dos CRA, quais sejam: (i) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA estão
sujeitos ao imposto de renda na fonte, tais como os rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas previstas no artigo 1º da Lei
11.033; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA são tributados como ganhos líquidos nos termos do artigo 52, parágrafo 2º da Lei nº 8.383, de
30 de dezembro de 1991, conforme alterada, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, conforme alterada, sujeitos, portanto,
ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor até o último Dia Útil do mês subsequente ao da apuração do ganho, à alíquota de 15% (quinze por cento)
estabelecida pelo artigo 2º, inciso II da Lei 11.033. Não há jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto de renda devido
podem ser passíveis de sanção pela Receita Federal do Brasil.

Riscos das Debêntures e dos Créditos do Agronegócio

O risco de crédito da Devedora e a inadimplência das Debêntures pode afetar adversamente os CRA
A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes dos CRA depende do adimplemento, pela Devedora, das Debêntures. O Patrimônio
Separado, constituído em favor dos Titulares de CRA, não conta com qualquer garantia ou coobrigação da Emissora e de terceiros. Assim, o recebimento integral e
tempestivo pelos Titulares de CRA dos montantes devidos dependerá do adimplemento das Debêntures, pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos
valores devidos aos Titulares de CRA. Ademais, não há garantias de que os procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial das Debêntures serão bem-
sucedidos. Portanto, uma vez que o pagamento da Remuneração e da amortização dos CRA depende do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, das
Debêntures, a ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora e suas respectivas capacidades de
pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme
estabelecidas no Termo de Securitização.

Risco de Vedação à Transferência das Debêntures
O lastro dos CRA são as Debêntures emitidas pela Devedora e cedidas à Emissora pela Debenturista, por meio da celebração do Contrato de Aquisição de
Debêntures. A Emissora, nos termos dos artigos 9º e seguintes da Lei 9.514 e do artigo 39 da Lei 11.076, instituiu o Regime Fiduciário sobre as Debêntures,
segregando-as de seu patrimônio, em benefício exclusivo dos Titulares de CRA. Uma vez que a vinculação das Debêntures aos CRA foi condição do negócio jurídico
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firmado entre a Devedora, a Debenturista e a Emissora, convencionou-se que as Debêntures não poderão ser transferidas a terceiros, sem a prévia
anuência da Devedora, exceto no caso de: (a) liquidação do Patrimônio Separado; ou (b) declaração de vencimento antecipado das Debêntures. Neste sentido,
caso por qualquer motivo pretendam deliberar sobre a orientação à Emissora para alienar as Debêntures, em um contexto diferente dos itens (a) ou (b) acima, os
Titulares de CRA deverão: (i) além de tratar do mecanismo e das condições da alienação, também disciplinar a utilização dos recursos para a amortização ou
resgate dos CRA; e (ii) ter ciência de que, mesmo se aprovada a alienação de Debêntures em Assembleia Geral, a Emissora não poderá transferi-las sem a prévia
autorização da Devedora.
Caso a deliberação sobre a alienação das Debêntures seja regularmente tomada, os Titulares de CRA estarão expostos aos seguintes riscos: (i) caso a Devedora
aprove a alienação, os CRA serão resgatados ou amortizados extraordinariamente, com a redução na rentabilidade esperada em comparação com a manutenção
das Debêntures até seu vencimento ordinário e, além disso, sem a garantia de que os Titulares de CRA terão à sua disposição investimentos com características
similares para realocar seus recursos; ou (ii) caso a Devedora não autorize a alienação, com o que a Emissora ficará obrigada a manter as Debêntures até que a
Devedora assim autorize a alienação, até que ocorra qualquer das hipóteses autorizadas (liquidação do Patrimônio Separado ou a declaração de vencimento
antecipado das Debêntures) ou o vencimento das Debêntures.

Risco de Amortização Extraordinária dos CRA, Resgate Antecipado dos CRA e de pré-pagamento e/ou vencimento antecipado das Debêntures
Os CRA estão sujeitos ao pagamento antecipado em caso de ocorrência de: (i) Resgate Antecipado dos CRA em virtude de: (a) vencimento antecipado das
Debêntures; (b) Resgate Antecipado Facultativo Total; (c) Resgate Antecipado Total das Debêntures; (d) não definição da Taxa Substitutiva; ou (e) adesão de
Titulares de CRA à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA; ou (ii) Amortização Extraordinária dos CRA.
Verificado qualquer das hipóteses previstas acima, os Titulares de CRA terão seu horizonte original de investimento reduzido, poderão não conseguir reinvestir os
recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRA e poderão sofrer prejuízos em razão de eventual tributação.

Risco decorrente da ausência de garantias nas Debêntures e nos CRA
Os Créditos do Agronegócio oriundos das Debêntures emitidas pela Devedora não contam com qualquer garantia. Caso a Devedora não arque com o pagamento
das Debêntures, a Emissora não terá nenhuma garantia para executar visando a recuperação do respectivo crédito. Não foi e nem será constituída garantia ao
inadimplemento dos CRA. Assim, caso a Devedora não pague os Créditos do Agronegócio e/ou Emissora não pague os valores devidos no âmbito da Emissão,
conforme previsto no Termo de Securitização, os Titulares de CRA não terão qualquer garantia a ser executada.

Riscos de Formalização do Lastro da Emissão
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O lastro dos CRA é composto pelas Debêntures. Falhas na elaboração e formalização da Escritura de Emissão de Debêntures, de acordo com a legislação aplicável,
e no seu registro na junta comercial competente, bem como falhas na alienação e transferência das Debêntures, por meio do Contrato de Aquisição de
Debêntures, podem afetar o lastro dos CRA e, por consequência, afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA.

Risco de concentração de Devedor e dos Créditos do Agronegócio
Os CRA serão concentrados em apenas 1 (uma) devedora, qual seja a Klabin, a qual originará os Créditos do Agronegócio, representados pelas Debêntures. A
ausência de diversificação da devedora dos Créditos do Agronegócio traz risco adicional para os Investidores, uma vez que qualquer alteração na capacidade de
pagamento da Devedora pode prejudicar o pagamento da integralidade dos Créditos do Agronegócio.

Risco Relativo à Situação Financeira e Patrimonial da Debenturista
A aquisição das Debêntures da Debenturista pela Emissora pode ser declarada inválida ou tornada ineficaz, com impactos negativos ao fluxo de pagamento dos
CRA após a sua aquisição pela Emissora, caso apurado em ação judicial própria que referida aquisição foi realizada em: (i) fraude contra credores se, no momento
da transferência das Debêntures, conforme disposto na legislação em vigor, a Debenturista estiver insolvente ou, em razão da transferência das Debêntures,
passe a esse estado; (ii) fraude à execução, dentre os demais casos previstos em lei, caso: (a) quando da transferência das Debêntures, a Debenturista seja sujeito
passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; e (b) sobre as Debêntures penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada em direito real; (iii)
fraude à execução fiscal, se a Debenturista, quando da transferência das Debêntures, sendo sujeito passivo de débito para com a Fazenda Pública por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; ou (iv) caso as Debêntures já se encontrem
vinculadas a outros negócios jurídicos, inclusive por meio da constituição de garantias reais. Adicionalmente, a transferência das Debêntures pela Debenturista à
Emissora pode vir a ser objeto de questionamento em decorrência de falência, recuperação judicial, extrajudicial ou processos similares contra a Debenturista.
Quaisquer dos eventos indicados acima podem implicar em efeito material adverso aos Titulares de CRA por afetar a eficácia da aquisição das Debêntures pela
Emissora e, consequentemente, o fluxo de pagamento das Debêntures e dos CRA.

Os Créditos do Agronegócio constituem a totalidade do Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a falta do recebimento destes pela Emissora, assim
como qualquer atraso ou falha pela Emissora nas suas obrigações ou a insolvência da Emissora, pode afetar negativamente a capacidade de pagamento das
obrigações decorrentes dos CRA
A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como objeto social a aquisição e securitização de créditos do agronegócio por
meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, cujos patrimônios são administrados separadamente, nos termos da Lei 9.514 e da Lei 11.076.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO” 36

Fatores de Risco
O Patrimônio Separado tem como única fonte de recursos os Créditos do Agronegócio. Desta forma, qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela
Emissora pode afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRA, sendo que caso os pagamentos dos
Créditos do Agronegócio tenham sido realizados pela Devedora na forma prevista na Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora não terá qualquer obrigação
de fazer novamente tais pagamento.
Caso a Emissora seja declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado, conforme previsto no
Termo de Securitização. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRA poderão deliberar sobre as novas normas de administração Patrimônio Separado ou optar pela
liquidação deste, que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os Titulares de CRA.

A Emissora e Devedora poderão estar sujeitas à falência, recuperação judicial ou extrajudicial
Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora e a Devedora poderão estar sujeitas a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma,
eventuais contingências da Emissora e da Devedora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais créditos do agronegócio,
principalmente em razão da falta de jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar negativamente a capacidade da
Emissora e da Devedora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.

Riscos do Regime Fiduciário

Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35 podem comprometer o regime fiduciário sobre os créditos de certificados de recebíveis do
agronegócio
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, estabelece, em seu artigo 76, que “as normas que estabeleçam a afetação ou a
separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou
trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos” (grifo nosso). Adicionalmente, o parágrafo único deste mesmo artigo prevê
que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida,
inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”. Nesse sentido, as Debêntures e os Créditos do Agronegócio delas decorrentes, poderão ser
alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes
ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os titulares destes créditos com os Titulares de CRA de forma privilegiada
sobre o produto de realização dos créditos do Patrimônio Separado. Nesta hipótese, é possível que Créditos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para o
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pagamento integral dos CRA após o cumprimento das obrigações da Emissora perante aqueles credores.

Riscos Relacionados à Devedora

A Devedora pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios e manter a estabilidade dos resultados operacionais e das taxas de
crescimento
A capacidade da Devedora de implementar uma estratégia de negócio e manter a estabilidade dos resultados operacionais e da taxa de crescimento depende de
uma série de fatores, incluindo a habilidade de: (i) manter clientes atuais e atrair novos clientes; (ii) estabelecer e manter parcerias; (iii) contratar e reter mão de
obra capacitada; e (iv) aumentar a capacidade de atuação em mercados existentes e expandir para novos mercados.
A perda, pela Devedora, mesmo que temporária, de quaisquer dessas habilidades, seja originada por dificuldades competitivas ou fatores de custos, e a eventual
incapacidade para equacionar riscos, incertezas e problemas, pode limitar a capacidade da Devedora de executar integralmente a estratégia de negócio e afetar a
capacidade de concorrer efetivamente no mercado, impactando negativamente os resultados operacionais da Devedora e, consequentemente, na sua capacidade
de pagar as Debêntures, único fluxo de pagamento dos CRA.

A atividade da Devedora apresenta riscos operacionais relevantes que se materializados podem resultar na paralisação parcial de suas atividades e impactar
adversamente os seus resultados e condições financeiras
A Devedora tem suas operações sujeita aos riscos associados à utilização na produção de químicos, armazenamento e descarte de resíduos químicos, incluindo
explosões, incêndios, desgastes decorrentes do tempo e da exposição às intempéries e desastres naturais, falhas mecânicas, tempo necessário para manutenção
ou reparos não programados, interrupções no transporte, correções, vazamento de produtos químicos e outros riscos ambientais. A ocorrência dos eventos
mencionados pode resultar em lesões corporais ou morte, danos graves a bens, destruição de máquinas e equipamentos, bem como danos ao meio ambiente,
com suspensão das operações e imposição de responsabilidade civil, incluindo obrigação de indenização a terceiros. A ocorrência de qualquer dos eventos acima
pode impactar negativamente os negócios, as operações, as condições financeiras, as perspectivas futuras da Devedora e a capacidade de pagamento das
Debêntures e, consequentemente dos CRA.
Ainda, os efeitos de mudanças climáticas podem afetar o crescimento das florestas, assim como a produtividade florestal, gerando um efeito adverso significativo
nos negócios e operações da Devedora e, consequentemente, a capacidade de pagamento das Debêntures e dos CRA.
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A cobertura de seguros da Devedora pode ser insuficiente para ressarcir eventuais perdas, bem como não abrange danos causados às suas florestas, como
incêndios e pragas florestais

A Devedora é proprietária de florestas que originam madeira para a Unidade Florestal da Devedora. Os seguros contratados pela Devedora não preveem
cobertura contra incêndios ou pragas florestais. Se o prejuízo decorrente da ocorrência de sinistros não cobertos pelos seguros contratados pela Devedora (tais
como danos causados a florestas, como incêndios e pragas) ou os prejuízos decorrentes de sinistros cobertos que superarem os valores indenizados pelas
seguradoras contratadas, a capacidade de pagamento das Debêntures e, consequentemente, dos CRA, poderá ser afetada negativamente.

A Devedora pode ser afetada adversamente por decisões a ela desfavoráveis em processos judiciais e administrativas em curso
A Devedora é parte em diversas ações judiciais e processos administrativos envolvendo questões fiscais, administrativas, cíveis e trabalhistas, as quais totalizam
aproximadamente R$3.543.269 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Desse total, aproximadamente R$70.483 mil encontram-se
provisionados, considerados com risco de perda provável, de acordo com os assessores jurídicos da Companhia. A condição financeira da Devedora pode ser
afetada parcialmente em virtude de decisões desfavoráveis nessas ações judiciais e processos administrativos.

Elevações no preço de insumos podem aumentar o custo de produção e reduzir a rentabilidade da Devedora
Podem ocorrer aumentos de preço em insumos em valores superiores àqueles apurados pelos índices de reajustamento dos contratos, causando uma diminuição
na rentabilidade da Devedora. Adicionalmente, a ocorrência de alterações na legislação tributária, com alteração de alíquotas de impostos ou criação de novos
tributos que venham a encarecer os insumos necessários à produção da Devedora, aumentando o custo final do produto a ser entregue, em valores superiores
àqueles que o mercado consumidor possa absorver, gerando assim dificuldades na comercialização dos produtos, ou a diminuição da lucratividade da Devedora,
impactando negativamente as atividades, resultados operacionais, situação financeira e recursos disponíveis para efetuar os pagamentos devidos no âmbito das
Debêntures e, consequentemente, dos CRA.

A Devedora é a única produtora brasileira que atua no segmento de cartão de embalagem para líquidos (liquid packaging board) e grande parte das vendas da
Devedora se destina a um único cliente da América Latina, que consome a maior parte da produção desse cartão. Essa relação faz com que a Devedora
dependa desse cliente para manter-se nesse segmento de mercado.
A Devedora é a única produtora brasileira de cartão de embalagens para líquidos (liquid packaging board) e fornece para um único cliente consumidor dessa linha
de produto. No exercício de 2016, o faturamento para este cliente correspondeu a 19% (dezenove por cento) da receita líquida da Devedora.
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Caso este cliente deixe de adquirir a produção de cartões de embalagem de líquidos da Devedora por qualquer motivo, os resultados operacionais e a condição
financeira da Devedora poderão ser negativamente afetados de forma relevante, fazendo com que a Devedora possa não ter recursos para arcar os pagamentos
das Debêntures e, consequentemente, dos CRA.

O setor de papel e celulose é altamente competitivo. A Devedora pode perder participação significativa de mercado caso não seja capaz de manter-se
competitiva com relação aos principais fabricantes mundiais
A Devedora tem concorrentes em todos os segmentos em que atua, tanto nacionais quanto internacionais. Não há garantias de que a Devedora conseguirá se
manter competitiva nos mercados em que atua, tanto no mercado internacional, como no nacional, influenciada por custos e taxas de câmbio. Caso a Devedora
não seja capaz de manter sua posição competitiva nestes mercados, sua condição financeira e resultados operacionais poderão ser adversamente afetados e,
consequentemente, na sua capacidade de pagar as Debêntures, único fluxo de pagamento dos CRA.

Os preços do papel e da celulose são cíclicos e estão sujeitos a fatores que estão fora do controle da Devedora. A variação dos preços de papéis de embalagem
e cartões para embalagem pode afetar as receitas e os resultados operacionais
O desempenho do setor de papel e de celulose tem natureza cíclica, sendo influenciado principalmente pelos períodos de expansão e retração da economia
mundial. A expansão da economia faz com que a demanda por papel aumente e os estoques mundiais do produto diminuam, causando o aumento dos preços no
mercado internacional. A retração da economia gera a diminuição da demanda pelo produto e o aumento dos estoques mundiais, resultando na redução dos
preços praticados no mercado internacional.
Outros fatores também influenciam os preços dos produtos fabricados pela Devedora, tais como a capacidade de produção mundial, as estratégias adotadas pelos
principais produtores mundiais e a disponibilidade de substitutos para tais produtos e, consequentemente, na sua capacidade de pagar as Debêntures, único fluxo
de pagamento dos CRA.

O surgimento de novas tecnologias, produtos concorrentes e novos hábitos de consumo pode levar à substituição dos produtos da Devedora por produtos de
menor preço ou tecnologia diferenciada
O surgimento de novas tecnologias pode fazer com que os produtos da Devedora se tornem obsoletos, acarretando substituição de seus produtos por produtos
inovadores, eficientes, de alta qualidade e a preços competitivos, assim como mudança nos hábitos de consumo de seus clientes. Caso a Devedora deixe de
antecipar as tendências do setor ou não consiga introduzir ou desenvolver produtos e serviços ao menos no mesmo momento que seus concorrentes, os clientes
da Devedora poderão
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deixar de utilizar seus produtos substituindo-os por produtos concorrentes, o que poderá afetar adversamente a condição financeira, os resultados operacionais
da Devedora e a capacidade da Devedora realizar os pagamentos das Debêntures e, consequentemente dos CRA.

A Devedora poderá incorrer em custos maiores decorrentes do cumprimento da Legislação Ambiental
A Devedora está sujeita a leis e regulamentos ambientais na esfera federal, estadual e municipal. Esse conjunto de regras contém normas de controle ambiental,
dentre as quais se destacam as que tratam do armazenamento e descarga de materiais perigosos e da emissão de poluentes líquidos, sólidos e gasosos. O
descumprimento dessas leis ou regulamentos, ou a ocorrência de acidentes que afetem o meio-ambiente, pode resultar em sanções de natureza administrativa,
civil e/ou criminal com multas, obrigações de indenizar e/ou desembolsos financeiros por parte da Devedora, os quais podem afetar adversamente os seus
resultados operacionais, sua condição financeira e a geração de recursos para realizar os pagamentos das Debêntures.
Note-se, ainda, que a legislação ambiental está se tornando mais rigorosa no Brasil e internacionalmente, sendo possível que os investimentos e despesas
necessários à observância da legislação ambiental aumentem substancialmente no futuro, o que poderá afetar adversamente a condição financeira, os resultados
operacionais da Devedora e a sua capacidade de realizar os pagamentos das Debêntures e, consequentemente dos CRA.

Custos de construção e manutenção maiores do que o esperado podem afetar negativamente a condição financeira da Devedora e os seus resultados
operacionais
A capacidade da Devedora: (i) de concluir adequadamente seus projetos de acordo com o cronograma inicialmente estabelecido; e (ii) de obter a eficiência
esperada do maquinário empregado na produção de seus produtos, está sujeita, dentre outros fatores, a flutuações no custo de mão-de-obra e matéria-prima,
mudanças na economia em geral, condições de crédito e negociais, a adimplência satisfatória dos contratados e subcontratados e interrupções resultantes de
problemas de engenharia imprevisíveis. Esses fatores podem aumentar significativamente os custos da Devedora e poderão atrasar a geração de receita da
Devedora, afetar o fluxo de caixa da Devedora, a sua condição econômico-financeira e seus resultados operacionais e, consequentemente sua capacidade de
pagamento das Debêntures.

Os negócios e o resultado operacional da Devedora podem ser afetados pelo desempenho em certas economias
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, as exportações corresponderam a 40% (quarenta por cento) da receita líquida no exercício e 32% (trinta e
dois por cento) da receita líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e tiveram como destino mais de 60 (sessenta) países. Caso a condição
econômica dos países importadores seja afetada adversamente, o resultado operacional da Devedora poderá ser afetado e, consequentemente sua capacidade
de pagamento das Debêntures.

Vide página(s) 128 e 129 do Prospecto Preliminar
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A emissão das Debêntures representa uma parcela substancial da dívida total da Devedora
A emissão das Debêntures representa uma parcela substancial da dívida total da Devedora e não há garantia de que a Devedora terá recursos suficientes para
cumprir com as obrigações assumidas na Escritura de Emissão de Debêntures o que poderá afetar, consequentemente, o pagamento dos CRA aos Titulares de
CRA.

Risco de Pagamento das Despesas pela Devedora

Caso a Devedora não realize o pagamento das despesas do Patrimônio Separado, estas serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não seja suficiente,
pelos Titulares de CRA, o que poderá afetar negativamente os Titulares de CRA.

Riscos Relacionados à Eco Consult

Possibilidade de os Créditos do Agronegócio serem alcançados por obrigações da Eco Consult ou de terceiros.
Os Créditos do Agronegócio que servem de lastro para a Emissão poderão vir a ser alcançados por obrigações da Debenturista ou de terceiros, tendo em vista que
a alienação dos Créditos do Agronegócio pela Debenturista poderá ser declarada inválida ou tornada ineficaz, com impactos negativos ao fluxo de pagamento dos
CRA após a sua aquisição pela Emissora, caso apurado em ação judicial própria que a cessão foi realizada em (i) fraude contra credores, incluindo, sem limitação, o
disposto no artigo 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, se, no momento da cessão dos Créditos do Agronegócio, conforme disposto na legislação em
vigor, a Debenturista estiver insolvente ou, em razão da cessão dos Créditos do Agronegócio, passe a esse estado; (ii) fraude à execução em processos civil e/ou
trabalhista, (a) caso quando da cessão dos Créditos do Agronegócio a Debenturista seja sujeito passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; (b)
caso sobre os Créditos do Agronegócio penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada em direito real e (c) nos demais casos previstos em lei; (iii) fraude à
execução fiscal, se a Debenturista, quando da cessão dos Créditos do Agronegócio, sendo sujeito passivo de débito para com a Fazenda Pública por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; (iv) caso os Créditos do Agronegócio já se
encontrem vinculados a outros negócios jurídicos, inclusive por meio da constituição de garantias reais; ou (v) meio a um pedido de falência, recuperação judicial
ou extrajudicial da Debenturista. Tais eventos podem afetar negativamente os Titulares de CRA.

Riscos Relacionados à Emissora

Vide página(s) 130 do Prospecto Preliminar
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O objeto da companhia securitizadora e o patrimônio separado

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como objeto social a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios do
agronegócio passíveis de securitização por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, nos termos das Leis 11.076 e Lei 9.514, cujos
patrimônios são administrados separadamente. O patrimônio separado de cada emissão tem como principal fonte de recursos os respectivos créditos do
agronegócio e suas garantias. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos créditos do agronegócio por parte dos devedores, a Emissora terá sua
capacidade de honrar as obrigações assumidas junto aos titulares de certificados de recebíveis do agronegócio reduzida.

Manutenção do registro de companhia aberta
A atuação da Emissora como securitizadora de créditos do agronegócio por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio depende da
manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. 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 dos CRA.
Caso o registro de companhia aberta da Emissora seja suspenso ou até mesmo cancelado após a Emissão, os investidores não terão acesso a sua real condição
econômico-financeira e aos eventuais riscos relacionados à Emissora aos quais estejam submetidos.

Não aquisição de créditos do agronegócio
A aquisição de créditos de terceiros para a realização de operações de securitização é fundamental para manutenção e desenvolvimento das atividades da
Emissora. A falta de capacidade de investimento na aquisição de novos créditos ou da aquisição em condições favoráveis pode prejudicar a situação econômico-
financeira da Emissora e seus resultados operacionais, podendo causar efeitos adversos na administração e gestão do Patrimônio Separado.

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 conhecimento técnico na securitização
de recebíveis do agronegócio, poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, afetando sua
capacidade de gerar resultados, o que poderia impactar suas atividades de administração e gestão do Patrimônio Separado e afetar negativamente a capacidade
da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.

Insuficiência do patrimônio líquido da Emissora frente ao valor total da ofertas

Vide página(s) 130 e 131 do Prospecto Preliminar
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A totalidade do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência,
imprudência, imperícia ou por administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado, praticados com culpa ou dolo. Dessa forma, o
patrimônio líquido da Emissora poderá não ser suficiente para fazer frente aos prejuízos que causar, o que poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora
de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão.
A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades, como auditores, agente fiduciário, agente de cobrança, dentre outros.
Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores de serviços sofram processo de falência, aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços
com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser
bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como criar ônus adicionais ao patrimônio separado, o que poderá afetar negativamente as
operações e desempenho referentes à Emissão.

Riscos associados à guarda física de Documentos Comprobatórios pelo Custodiante
A Emissora contratará o Custodiante, que será responsável pela guarda física dos Documentos Comprobatórios, que evidenciam a existência dos Créditos do
Agronegócio. A perda e/ou extravio de referidos Documentos Comprobatórios poderá resultar em insegurança jurídica e/ou perdas para os Titulares de CRA.

Não emissão de carta de conforto relativa às demonstrações financeiras publicadas da Emissora.
O Código ANBIMA prevê entre as obrigações dos Coordenadores a necessidade de envio à ANBIMA de uma cópia da carta conforto e/ou de manifestação escrita
dos auditores independentes da Emissora acerca da consistência das informações financeiras constantes do Prospecto Definitivo e/ou do formulário de
referência, relativas às demonstrações financeiras publicadas da Emissora. No âmbito desta Oferta, não haverá emissão de carta conforto ou qualquer
manifestação pelos Auditores Independentes da Emissora sobre a consistência das informações financeiras da Emissora constantes do Prospecto Definitivo e/ou
de seu formulário de referência.

Riscos Relacionados ao Agronegócio

Desenvolvimento do agronegócio

Vide página(s) 131 e 132 do Prospecto Preliminar
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Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro: (i) manterá a taxa de crescimento e desenvolvimento que se vem observando nos últimos anos; e
(ii) não apresentará perdas em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, redução de preços de commodities do setor agrícola nos mercados nacional e
internacional, alterações em políticas de concessão de crédito para produtores nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais como de entidades privadas,
que possam afetar a renda da Devedora e, consequentemente, sua capacidade de pagamento, bem como outras crises econômicas e políticas que possam afetar
o setor agrícola em geral. A redução da capacidade de pagamento da Devedora poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA.

Riscos climáticos
As alterações climáticas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de commodities agrícolas, por vezes gerando choques de oferta, quebras de
safra, volatilidade de preços, alteração da qualidade e interrupção no abastecimento dos produtos por elas afetados. Nesse contexto, a capacidade de produção
da matéria prima da Devedora pode ser adversamente afetada, gerando dificuldade ou impedimento do cumprimento das obrigações da Devedora, o que pode
afetar a capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio.

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos

O governo federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e
política brasileira, podem ter um efeito adverso sobre a Devedora
O governo federal poderá intervir na economia brasileira e realizar modificações significativas em suas políticas e normas monetárias, creditícias, tarifárias, fiscais
e outras de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas,
implicaram, no passado, em controles de preços e salários, desvalorização do Real, bloqueio ao acesso a contas bancárias, controles sobre remessas de fundos
para o exterior, intervenção do Banco Central para afetar as taxas básicas de juros, entre outras. A Devedora poderá vir a ser negativamente afetada por
modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como:
• variação cambial;
• expansão ou contratação da economia brasileira e/ou internacional, conforme medida pelas taxas de crescimento do PIB;
• inflação;
• taxas de juros;
• flutuações nas taxas de câmbio;

Vide página(s) 132 e 133 do Prospecto Preliminar
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• reduções salariais e dos níveis econômicos;
• aumento do desemprego;
• políticas cambiais, monetária e fiscal;
• mudanças nas leis fiscais e tributárias;
• racionamento de água e energia;
• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; e
• outros fatores políticos, sociais, diplomáticos e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

A inflação e os esforços do governo brasileiro de combate à inflação podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas tomadas pelo governo brasileiro no intuito de controlá-las,
combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira,
contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil. As medidas do governo brasileiro para controle da inflação frequentemente têm incluído a
manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.
Futuras medidas do governo brasileiro, inclusive redução das taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real
poderão desencadear aumento de inflação. Se o Brasil experimentar inflação elevada no futuro, a Devedora poderá não ser capaz de reajustar os preços que
cobra de seus clientes e pagadores para compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que poderá afetar sua condição financeira.

A instabilidade cambial
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido forte oscilação com relação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro
décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante,
controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas.
Não se pode assegurar que a desvalorização ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um efeito adverso nas atividades da Emissora e da
Devedora.
As desvalorizações do Real podem afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como os resultados da Emissora e da Devedora, podendo
impactar o desempenho financeiro, o preço de mercado dos CRA de forma negativa, além de restringir o acesso aos mercados financeiros internacionais e
determinar intervenções governamentais, inclusive por meio de políticas recessivas. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar pode levar à

Vide página(s) 133 e 134 do Prospecto Preliminar
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deterioração das contas correntes do país e da balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado pela
exportação.

Alterações na política monetária e nas taxas de juros
O Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da política monetária e define a taxa de juros brasileira. A política monetária brasileira possui
como função controlar a oferta de moeda no país e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas vezes, influenciada por fatores externos ao controle do
Governo Federal, tais como os movimentos dos mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente dos
Estados Unidos. Historicamente, a política monetária brasileira tem sido instável, havendo grande variação nas taxas definidas.
Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, já que, com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se
eleva e os investimentos se retraem, o que pode causar a redução da taxa de crescimento da economia, afetando adversamente a produção de bens no Brasil, o
consumo, a quantidade de empregos, a renda dos trabalhadores e, consequentemente, os negócios da Emissora e da Devedora.
Em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento
da economia, bem como trazendo efeitos adversos ao país, podendo, inclusive, afetar as atividades da Emissora e da Devedora.

Acontecimentos e Percepção de Riscos no Mercado Internacional
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado
de outros países, inclusive países da América Latina e países de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. A reação dos investidores aos acontecimentos
nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive dos certificados de
recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crises em outros países de economia emergente, incluindo os da
América Latina, ou políticas econômicas diferenciadas têm afetado adversamente a disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a
saída significativa de recursos do país e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira investida no país, podendo, ainda, reduzir o interesse dos investidores
nos valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRA, o que poderia prejudicar o preço de mercado dos certificados de recebíveis do agronegócio e
afetar, direta ou indiretamente a Emissora e da Devedora.

Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Emissora e a Devedora
Uma redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior
necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, praticando uma taxas de juros mais elevadas. Uma

Vide página(s) 134 e 135 do Prospecto Preliminar
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elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e as atuais desacelerações das economias europeias e americana podem trazer impacto negativo para a
economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por
empresas brasileiras, incluindo a Emissora, e a Devedora.

Acontecimentos Recentes no Brasil
A economia brasileira enfrentou algumas dificuldades e revezes e poderá continuar a declinar, ou deixar de melhorar, o que pode afetar negativamente a
Devedora. A classificação de crédito do Brasil enquanto nação (sovereign credit rating), foi rebaixada pela Fitch, e pela Standard & Poor’s de “BB+” para “BB”, o
que pode contribuir para um enfraquecimento da economia brasileira, bem como pode aumentar o custo da tomada de empréstimos pela Devedora. Qualquer
deterioração nessas condições pode afetar adversamente a capacidade produtiva da Devedora e consequentemente sua capacidade de pagamento das
Debêntures.

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus resultados e operações
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus resultados e operações. O ambiente político brasileiro tem influenciado
historicamente, e continua influenciando o desempenho da economia do país. A crise política afetou e continuará afetando a confiança dos investidores e a
população em geral, o que resultou na desaceleração da economia e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras.
Além disso, algumas investigações atualmente em curso, conduzidas pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral da República e outras autoridades, tais como a
“Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes” e podem ter um efeito negativo nos negócios da Devedora. Os mercados brasileiros vêm registando uma maior
volatilidade devido às incertezas decorrentes de tais investigações. A “Operação Lava Jato”, por exemplo, investiga o pagamento de propinas a altos funcionários
de grandes empresas estatais em troca de contratos concedidos pelo governo e por empresas estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia,
dentre outros. Como resultado da “Operação Lava Jato” em curso, uma série de políticos e executivos de diferentes companhias privadas e estatais no Brasil estão
sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funções ou foram presos. Por sua vez, a “Operação Zelotes” investiga alegações
referentes a pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por companhias brasileiras a membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Alega-se
que tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela
secretaria da receita federal, que estariam sob análise do referido conselho.
Essas investigações já tiveram um impacto negativo sobre a percepção geral de mercado da economia brasileira. Não se pode assegurar que as investigações não
resultarão em uma maior instabilidade política e econômica ou que novas acusações contra funcionários do governo e de empresas estatais ou privadas não
surgirão no futuro no âmbito destas investigações ou de outras. Além disso, não se pode prever o resultado de tais alegações, nem o seu efeito sobre a economia

Vide página(s) 135 e 136 do Prospecto Preliminar
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brasileira. O desenvolvimento desses casos pode afetar adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Devedora e, portanto, sua
capacidade de pagar os Créditos do Agronegócio.

Vide página(s) 136 do Prospecto Preliminar
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Rogério Queiroz
Dauro Zaltman
Denise Chicuta
Diogo Mileski

Coordenador

André Kok 
Rogério Cunha 
Felipe Almeida

Luiz Felipe Ferraz 
Ricardo Soares
Rodrigo Melo
Flávia Neves

Coordenador

Institucional
Rafael Quintas
Getúlio Lobo

Renato Junqueira

Varejo
Marcos Corazza
André Martins

Marcos Rodrigues

(11) 4298-7000 (11) 3556-3005 (11) 4009-2475 (11) 3708 8800 (11) 3526-1469/3027-2215

Vide página(s) 48 a 50 do Prospecto Preliminar
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Esclarecimento

Este material tem caráter meramente informativo e publicitário, não sendo autorizada a sua distribuição e/ou entrega física a quaisquer terceiros. 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) www.bb.com.br/ofertapublica (neste site clicar em “CRA Klabin 2017” e então clicar em “Leia o Prospecto Preliminar”);

(2) https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (para acessar o Prospecto, selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida clicar em
“Prospecto Preliminar” ao lado de “CRA Klabin II”);

(3) https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html (neste website clicar em “Corretora” e, em seguida, clicar em “2017” e, depois, clicar em “CRA
Klabin – Prospecto Preliminar”);

(4) www.itaubba.com.br (http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website, clicar em "CRA Certificados de Recebíveis do
Agronegócio", em “Empresa/Produto”, e “2017”, em “Ano”, em seguida, clicar em “Buscar”. Realizada a busca, clicar em “CRA Certificados de Recebíveis do
Agronegócio”, depois em "2017", “Outubro” e, por fim, em “CRA Klabin – Prospecto Preliminar");

(5) www.xpi.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Klabin - Oferta Pública de Distribuição
da 135ª 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”);

(6) https://www.ecoagro.agr.br/prospecto (nesse website clicar em “Prospecto Preliminar CRA 135ª Série”);

(7) www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Central de Sistemas", clicar em "Informações sobre Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais (ITR,
DFs, Fats Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)" buscar e clicar em " ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A ", selecionar " Documentos de
Oferta de Distribuição Pública“ e, por fim, acessar "download" na seção cujo assunto forem "Prospecto Preliminar CRA 135ª Série"); e

(8) www.cetip.com.br (na categoria "Comunicados e Documentos", clicar em "Prospectos", em seguida "Prospectos CRA" e clicar no “Prospecto Preliminar - 135ª Série
da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Créditos do Agronegócio S.A.).

Vide página(s) 48 a 50 do Prospecto Preliminar
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Aviso

Embora as informações constantes neste material 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 ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO PRELIMINAR, PORÉM NÃO O
SUBSTITUEM. O PROSPECTO PRELIMINAR CONTÉM INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE MATERIAL 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 o e no Prospecto Preliminar estão sujeitos a complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da
CVM.


