TERMO DE SECURTÏZAçÃO DE D|RE|TOS CREDtTónlos Do AGRoNeCóClO
cERTtFtcADos DE Rrcraívets Do AGRoNrcócto

DA r " sÉrue DA 2" rm¡ssÃo oa

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhía Aberta
CNPJ/MF no 08. 769.45110001 -08

CRA ALCOESTE

DEVEDoR: ALCoESTE BIoENERGIA

nemuNeRlçÃo

1Oo%

renNlnoópOLls S.4., inscrira no CNpJ/MF sob o no 43.545.284/0001-04.

(cem por cento) da variação acumulada da Taxa Dl acrescida de sobretaxa equival.ente a 2% (dois

por cento) ao ano (base 252 dias úteis)
CooBRIGADo: AGROPECUÁR|A ARAKAKI S.4., inscrita no CNpJ/MF sob o no 54.519.715t0001-g4

A OFERTA PRIMÁR|A É
|NSTRUçÃO CVM

oesrlNlol A lNVEsrtDoREs

N. 539t13

PRoFtsstoNAts, coNFoRME DEFtNlDos pELo ARTtco 9o-A DA

TERMo DE sEcuRlÏzAçÃo DE DtREtros cREDtrÓruos Do AcRoNrcócto

oAt.

sÉR¡E DA 2"

rmrssÃo DA rsEc sEcuRtlzADoRA s.A.
I . PARTES:

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes:

S.4., sociedade por ações com sede na Rua Tabapuã, no 1123,21o andar,
conjunto 215, ltaim Bibi, CEP 04533-04, cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, inscrita no
|SEC SECURITIZADORA

CNPJ/MF sob

o

n'08.769.451/0001-08, neste ato devidamente representada na forma de seu

Estatuto Social ("Securitizadora" ou "Emissora"); e.
Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10o da Lei n.o 9.514/97 e da

lnstrução CVM no 583/16:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBTLÉR|OS, instiruição financeira

com sede na Avenida das Américas, no 4.200, Bloco oito, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da

Tijuca, CÊP: 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n" 17.343.682/0001-38, neste ato representado na forma de seu Estatuto Sociat
("Agente Fiduciário"), representando a comunhão dos Titutares dos CRA.

(sendo

a

Securitizadora

eo

Agente Fiduciário doravante denominados, em conjunto, como

"Partes" ou, individuatmente, como "Parte").
Resotvem as Partes firmar este "Iermo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio

da 1a Série da 7a Emissão da
respectivamente),

ISEC

Securitizadora 5.A." ("Termo " ou "Termo de Securitizacão"

de acordo com a Lei no 11.076/04, mediante as seguintes cláusutas e

condições.
II . CLAUSULAS:

clÁusuLA

1.1.

PRTME|RA

-

DEF|NtçÕEs

Definicões: Para fins deste Termo de Securitizaçáo, os termos indicados abaixo terão o

significado a etes atribuídos nesta Ctáusula, salvo se de outra forma determinado neste Termo de
Securitização ou se o contexto assim o exigir. Todas as definições estabelecidas neste Termo

Securitização que designem o singutar incluirão o ptural e vice-versa e poderão ser empregadas

indistintamente no gênero masculino ou feminino, conforme o caso.
"Aditamentos ao Contrato de

Significam

os aditamentos ao Contrato de

Atienação

Atienacão Fiduciária"

Fiduciária que deverão ser cetebrados peta

Emissora,

Devedora, peta Cedente (e por terceiros que eventuatmente

venham a ser titulares de Bens lmóveis), com o objetivo de

outorgar a alienação fiduciária de Bens lmóveis até o limite
da Razão de Garantia Alienação Fiduciária;
Significa a SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.,

"Aqente Custodiante"

instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros
717

,

10o

no

andar, inscrita no CNPJ/MF sob no 50.657.67510001-

86;

Significa a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS

"Aqente Fiduciário"

E

VALORES MOBILÉruOS, instituiçäo financeira com sede na

Avenida das Américas, no 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302,

e 304, Barra da Tijuca, CEP; 22640-102, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no

303

CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38;

"Agropecuária Arakaki"
aa

ou

Cedente ,,

a

S.4., sociedade por
ações com sede na Rodovia Euclides da Cunha, s/n, km 562,
sata 4, Fazenda Santa Alice, Zona Rurat, CEP 15600-000, na
cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo, inscrita no
Significa

AGROPECUARIA ARAKAKI

CNPJ/MF sob o no 54.519.715/0001-84;

"Atcoeste" ou "Devedora"

Significa

a

ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S.4.,

sociedade por ações com sede na cidade de Fernandópolis,
estado de São Paulo, na Rodovia Euclides da Cunha, s/n, km

56?-, Fazenda Santa Alice, Zona Rural, CEP 15600-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 43.545.284/0001-04;

"Alienação Fiduciária
lmóveis"

de Bens

Significa a garantia de atienação fiduciária dos Bens lmóveis

a ser outorgada peta Cedente (e por terceiros que
eventuatmente venham a ser titulares de Bens lmóveis), em

favor da Emissora, em garantia do fiet

e

integral

cumprimento de 100% (cem por cento) do vator total das
Obrigações Garantidas, conforme pactuado no Contrato de

até 180 dias contados da Data de
lntegralização dos CRA: (a) nos termos do Contrato de

Cessão, formalizada em

Alienação Fiduciária cetebrado nessa data;

e (b) dos

Aditamentos ao Contrato de Atienação Fiduciária;
Significa o pagamento parcial das parcelas do Vator Nominal

aa

Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, em cada Data de

a possibitidade de Amortização
Antecipada Obrigatória em caso de AmortizaÇão
Amortização, observada

Extraordinária da CPR Financeira;
Significa a amortização parcial do Valor Nominal Unitário, ou
seu saldo, conforme o caso, dos CRA de forma antecipada

caso: (a) ocorra um Pagamento Antecipado Obrigatório
parciat; (b) a Devedora realize uma Amortização
Extraordinária da CPR Financeira;
"Amortização Extraordinária da
CPR

Financeira"

Significa a faculdade da Devedora de realizar amortizações

extraordinárias de forma parcial da CPR Financeira nos
termos da Cláusula 5.2 da CPR Financeira;

"ApticaÇões

Fi

nancei ras

Permitidas"

Significam as Aplicações Financeiras Conta lnvestimento e as

Apticações Financeiras Conta Centratizadora quando
mencionadas em conjunto;

"AplicaÇöes Financeiras Conta

Significam às aplicações financeiras permitidas, reatizadas

lnvestimento"

com os valores decorrentes da Conta lnvestimento, quais

sejam:

(i)

CDB com liquidez diária, tendo como rating

mínimo AA- por pelo menos uma das seguintes agências de
ctassificação de risco: (a) Standard &Poor's Rating Services;

(b) Fitch Ratings Brasi[ Ltda. e (c) Moody's América Latina

Ltda.); e/ou (ii) Fundos de lnvestimento Referenciado Dl
Crédito Privado com [iquidez diária;
"ApticaÇöes Financeiras Conta

Significam às apticações financeiras permitidas, reatizadas

Centralizadora"

com os valores decorrentes da Conta Centratizadora, quais

sejam: (i) títulos púbticos federais;

(ii)

\
\

operações

compromissadas com lastro em títutos púbticos federais; ou

(iii) cotas de fundos de investimento

classificados nas

- Curto Prazo" ou "Renda Fixa Simptes, a critério da Emissora, apticação desde jâ
autorizada pel,a Cedente e peta Devedora não sendo la

categorias "Renda Fixa

{

Emissora responsabitizada por quatquer garantia mínima de

rentabilidade;
aa

Assembleia Geral

,t

Significa a assembleia geral de Titulares dos CRA, realizada
nos termos da Cláusula Oitava deste Termo de Securitização;

ttAvaItt

Significa o ava[ outorgado pela Okinawa no âmbito da

Financeira, comprometendo-se

CPR

de forma sotidária com

relação a todas as obrigaçöes assumidas pela Devedora no
âmbito da CPR Financeira;
..B3rt

Significa a 83 S.A.

-

BRASIL, BOLSA, BALCAO

-

Segmento

Cetip UTVM, instituição devidamente autorizada pelo

BACEN

para a prestação de serviços de depositária central de ativos

escriturais

e

tiquidação financeira, com sede

na Praça

Antonio Prado, 48 - 7'andar, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo;
..BACEN''
u

Significa o Banco Centrat do Brasi[;
),

Significam os bens imóveis que serão objeto de Atienação

Fiduciária

de Bens lmóveis, a

serem escolhidos pela

Devedora e pela Cedente, nos termos previstos no Contrato
de Cessão;

"Botetins de SubscriÇão"

Significam os boletins de subscrição por meio dos quais os
lnvestidores subscreverão os CRA e formalizarão sua adesão
aos termos e condições deste Termo de Securitizaçáo;

a

garantia

de

cessão fiduciária

de

"Cessão Fiduciária de

Significa

Recebíveis"

creditórios de um ou mais Contratos de Fornecimento a ser

direitos

outorgada pela Devedora, em favor da Emissora, conforme
será assim pactuado no Contrato de Cessão Fiduciária a ser

celebrado no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da
Data da lntegralização, conforme modelo previsto no Anexo

lll da CPR Financeira,

em garantia do cumprimento

das

Obrigaçöes Garantidas;

a garantia de cessão fiduciária dos Direitos

"Cessão Fiduciária da Conta

Significa

lnvestimento"

Creditórios Vator de Aquisição, outorgada no Contrato de
Cessão,

em garantia do

cumprimento das Obrigações

Garantidas;
ucETtP?1',

Significa

o

CETIP

21 - Títulos e

administrado e operacionalizado peta

Valores Mobitiários,

83;

(

Significa

"CNPJ/MF''

o

Cadastro Nacionat

de

Pessoa Jurídica do

Ministério da Fazenda;
"Código CiviI Brasiteiro"

Significa a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
atterada;

"Códiqo de Processo Civit

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

Brasiteiro"

atterada;

"coFlNS"

Significa a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Sociat;

"Coliqada

,,

Significa sociedades nas quais

a Pessoa tenha influência

significativa;

"@

Significam as condições para depósito do Vator de Aquisição

Desembolso"

na Conta lnvestimento, conforme definidas no Contrato de
Cessão;

"CondiÇões Precedentes para

Significam as condições para liberação do Valor de Aquisição

Liberação"

da conta de investimento para a conta de livre movimento,
conforme definidas no Contrato de Cessão.

"Conta Centralizadora "

Significa a conta corrente de no 7633-3, na agência 0134,
Banco Bradesco, de titularidade da Emissora, atretada ao
Patrimônio Separado;

aa

Conta lnvestimento

,t

Significa a conta de titutaridade da Devedora de no 65014-3,
mantida junto à XP lnvestimentos, na qual será depositado o

Vator de Aquisição, quando do implemento das Condiçöes
Precedentes para Desembotso.

"Contrato de Atienação
Fiduciária"

o "lnstrumento Particular de Constituição de
Garantia de Alienação Fiduciária de Bens lmóveis",
Significa

cetebrado no dia 20 de setembro de 2018 entre a Emissora,

a Cedente e a Devedora, pelo qual a Cedente outorgou a
atienação fiduciária dos imóveis de matrícuta nos63. 669,
67.579, 42.563, ó3.881

e

62.265, avaliados pela lnforma

Economics FNP Consultoria Ltda. em março de 2018 em

10.978.949,18 (dez milhões, novecentos

e setenta e

RS

oito

mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos);
"Contrato de Cessão"

Significa o "lnstrumento Particular de Contrato de Cessão e

Transferência de Cédula de Produto Rural Financeira

e

Outras Avenças" cetebrado entre a Cedente, a Emissora,

a

Alcoeste e a Okinawa, por meio do qual a Cedente transfer(u

à

Emissora

a CPR Financeira, bem como todos os direitos

previstos na CPR Financeira;

"Contrato de Cessão Fiduciária"

Significa o "lnstrumento Particular de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios

e

Outras Avenças",

a ser cetebrado

entre a Emissora e a Devedora, conforme modeto previsto no
Anexo lll da CPR Financeira;

"Contrato de Distribuição"

o

lnstrumento Particular de Contrato de
Distribuição Pública Primária, Sob Regime de Garantia
Firme de Distribuição, dos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da la Séríe da 2a Emissão da ISEC
Securitizadora 5.A., celebrado entre a Emissora, o
Coordenador Líder, a Alcoeste a Cedente e a Okinawa, por
Significa

meio do qual a Emissora, com a interveniência da Atcoeste,
contratou o Coordenador Líder para realizar a Oferta;
"Contrato de Fornecimento"

Significa um

ou mais contratos de compra de etanol

cetebrado com qualquer um dos Offtakers Elegíveis.

"Controle" (inclusive o termo

Significa o poder por meio do qual quatquer Pessoa, direta

"Controtada" e

ou indiretamente, seja titular de direitos que lhe assegurem

"Controlador(a)")

participação nas deliberações sociais

ou direção

dos

de determinada Pessoa e o poder de eteger
administradores de tat Pessoa, por meio de participação

negócios

societária, contrato, acordo de voto, acordo de veto ou de
qualquer outra forma;
"ÇggÞrlgqçãq"

Significa a obrigação assumida pela Cedente no Contrato de
Cessão, de garantir

a

sotvência de todos os pagamentos

devidos pela Devedora

na CPR Financeira, incluindo

obrigações da Devedora e, por conseguinte, responsável peto

adimplemento das obrigações previstas CPR Financeira
(incluindo a Razão de Garantia Cessão Fiduciária, conforme

definido no Contrato de Cessão Fiduciária, bem como
casos

de

os

Pagamento Antecipado Obrigatório, conforme

definido no Contrato de Cessão, e os Eventos de Vencimento
Antecipado, conforme definido na CPR Financeira);
"Coordenador Líder" ou "XP

Significa

lnvestimentos"

TíTULOS

a

XP

E

INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,

VALORES MOBILIÁRIOS

S.4.,

instituição

integrante do sistema de distribuição de vatores mobitiá(i

\ot'\

{

com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, n'3.60013.624,
10o andar, conjuntos 101

Estado

e

102, na cidade de São Pauto,

de São Pauto, inscrita no

CNPJ/MF

sob

o

n" 02. 332. 886 I 001 1 -78;
"CPR Financeira"

Significa a Cédula de Produto Rural Financeira no 01/2018,

emitida pela Devedora em favor da Agropecuária Arakaki, e
posteriormente transferida para

a

Emissora, juntamente

com todos os créditos, direitos, obrigações e Garantias, nos
termos do Contrato de Cessão;

"CRA-gtnCirculq@"

Significam todos os CRA subscritos

e integratizados e

não

resgatados, exctuídos os CRA que sejam de titularidade da
Devedora, da Cedente, da Okinawa

e os que a

Emissora

possuir em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus
respectivos controtadores ou de qualquer de suas respectivas

Controladas

ou

administrados

cotigadas, dos fundos

por

de

investimento

sociedades integrantes

do

grupo

econômico da Emissora, da Devedora, da Okinawa e/ou da

Cedente

ou que tenham suas carteiras geridas por

sociedades integrantes do grupo econômico da Emissora, da

Devedora, da Okinawa e/ou da Cedente, bem como dos
respectivos diretores, consetheiros e respectivos cônjuges ou

companheiros, ascendentes, descendentes e cotaterais até o
segundo grau das pessoas acima mencionadas, observada

que a definição é adotada exctusivamente para fins de
verificação de quórum de Assembleias Gerais, conforme
previsto no Termo de Securitizaçáo;
¡'cRA"

Significam, em conjunto, os certificados de recebíveis do
agronegócio da 1" Série da 2" Emissão da Emissora, a serem

emitidos com lastro nos Direitos Creditórios e regutados peto
Termo de Securitizaçâo;

"csLL"

Significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

.JCVM"

Significa a Comissão de Vatores Mobiliários;

tt@"

Significa cada data

de

pagamento

da Amortização aos

Titulares dos CRA, que deverá ser sempre nos meses de maio

a outubro (inctusive) ocorrendo o primeiro pagamento em
17de maio de 2019, ou no Dia ÚUl imediatamente
subsequente, e, o último, na Data de Vencimento, conforme

estabetecido neste Termo de Securitizaçáo;

Significa todo último Dia Utit do mês de setembro, com

"Data de Apuracão"

exceção da primeira Data de Apuração da Razão de Garantia
Cessão Fiduciária que ocorrerá na data de celebração do

Contrato de Cessão Fiduciária;
Significa o dia 20de setembro de 2018;

"Data de Emissão"
tt

tt

Significa

a data em que ocorrer a

totalidade dos

integralização da

CRA;

Significa cada data de pagamento de Remuneração dos CRA

aos Titutares dos CRA, que deverá ser mensatmente
(conforme datas constantes do Anexo Xl a este Termo de
Securitização), ocorrendo o primeiro pagamento em 17de
outubro de 2018, ou no Oia Útit imediatamente subsequente,

e, o último, na Data de Vencimento, conforme estabetecido
neste Termo de Securitização;

"Data de Pagamento de
Venci mento Anteci pado"

gnifica a data de pagamento do Satdo de Vencimento
Antecipado da CPR Financeira, e de quaisquer outros valores
eventuatmente devidos peta Devedora, nos termos da

em até

CPR

2

(dois) Dias Úteis contados da
comunicação por escrito a ser enviada peta Emissora à
Financeira,

Devedora informando acerca do vencimento antecipado da
CPR Financeira;

"Data de Vencimento"

Significa o dia 19de outubro de 2072;

"Data de Vencimento

Significa: (a)

d¡¡þs!pêds"

Eventos

a data da

ocorrência de qualquer um dos

de

Vencimento Antecipado Automático,
independentemente de notificação nesse sentido para a
Devedora; ou (b) a data da realização da assembleia de que

trata o item 9.2.2. da

instalação

ou

CPR Financeira ou ainda a data da não

detiberação

da

assembleia

em

segunda

convocação, nos termos do item 9.2.7. da CPR Financeira,

independentemente

de notificação

nesse sentido para a

Devedora;
aa

DemonstraÇões

Fi

nancei ras

,,

Significa

as

consolidadas

demonstrações financeiras combinadas

da

Devedora

e

de acordo com os princípios

contábeis geralmente aceitos no Brasit, etaboradas petos
auditores independentes da Devedora, ao término de cada
exercício social;
"DesÞesa Financeira Liquida"

e

Significa a diferença entre despesas financeiras

receitas

financeiras, conforme demonstrações financeiras auditadas,

excluindo receitas e despesas financeiras decorrentes de
variação cambial não caixa, se houver;

"hlslllilfgÐ"

Significa quatquer dia que não seja sábado, domingo ou

feriado declarado nacional ou dia em que não houver
expediente na 83;
" Di

Significam os direitos creditórios

reitos Creditórios"

do agronegócio,

assim

enquadrados nos termos do parágrafo único, do artigo 23, da

Lei no 11.076/04, livres de quaisquer ônus, que compõem o

lastro dos CRA, ao qual estão vinculados em caráter
irrevogável e irretratável, representados peta CPR
Financeira,

e transferidos para a

Emissora nos termos do

Contrato de Cessão;

"Direitos Creditórios Valor de
Aquisição ,,

a

totalidade dos recursos do Valor de
Aquisição depositados na Conta lnvestimento; (b) a
Significam: (a)

totatidade dos direitos retacionados à Conta lnvestimento; e
(c) todas as Aplicaçoes Financeiras Permitidas e os direitos

creditórios decorrentes das Aplicações

Financeiras

Permitidas, feitas com base no Vator de Aquisição;

"DÍvids-LÍ@"

Significa a soma de todas as obrigações financeiras onerosas

e deste montante devem ser deduzidas as disponibilidades
(caixa e apticações financeiras tíquidas);
"Documentos ComÞrobatórios da
Destinação dos Recursos

,,

Significa

os

seguintes documentos,

a

serem enviados

semestralmente, no término de cada semestre social, para o

Agente Fiduciário (até que se comprove

a

apticação da

totalidade dos recursos obtidos: (i) um retatório acerca da
apticação da destinação dos recursos oriundos da CPR
Financeira contemptando o totat dos pagamentos efetuadqs
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com retação à aquisição de matéria prima de terceiros,
parcerias agrícotas, tratos cutturais, plantio e CCT utilizadas
no período, em consonância com os termos do parágrafo 1o,
do artigo 23, da Lei no 11.076104; e (ii) dectaração assinada
pelos administradores da Devedora, com poderes para tanto,

de que os documentos e informações mencionados acima
estão disponíveis para consulta peto Agente Fiduciário, a seu

exclusivo critério, conforme modeto do Anexo

ll

da

CPR

Financeira;
..EBITDA''

Significa: (i) receita operacional líquida, menos (ii) custos
dos produtos e serviços prestados, exctuindo impactos não
caixa da variação do valor justo dos ativos biotógicos, menos

(iii)

despesas comerciais, gerais

e

administrativas,

acrescidos de (v) depreciação, amortização; (v) consumo do

ativo biológico, inctuindo amortização de tratos de cana-deaçúcar

e de soca; e (vi) receitas ou despesas

financeiras

oriundas de hedge com efeito caixa relativo ao ajuste do

preço

do açúcar fixado,

conforme apresentado

nas

demonstrações financeiras auditadas. Não serão
consideradas outras receitas e/ou despesas não recorrentes
para fins de cátculo do EBITDA, em conformidade com as
práticas contábeis
"Emissão"

gentes;

Significa a emissão dos CRA da 1" série, da 2" emissão de
CRA

"Emissora" ou "Securitizadora"

vi

da Emissora, por meio deste Termo de Securitizaçâo;

Significa a ISEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Pauto, na
Rua Tabapuã, no 1123,21o andar, conjunto 215,

ltaim Bibi,

CEP 04533-04, inscrita no CNPJ/MF sob
n'
"Encarqos Moratórios"

o

08.769.451 /0001 -08;

Significam os encargos devidos a partir do inadimptemento

até a data de seu efetivo pagamento, equivatentes a mutta
moratória de 7% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, pro rata temporis, independentemente

de

aviso, notificação

ou

interpelação judiciat

extrajudicial, ambos incidentes sobre

o respectivo

ou

vator

devido e não pago, nos casos previstos na CPR Financeira;

11
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Significa SLW CORRETORA DE VALORES

"Escriturador"

E

O LTDA.,

instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros

no

andar, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ/MF sob

no

717,

10o

50.657 .675 / 0001 -86;

os

eventos descritos neste Termo de
Securitização que poderão ensejar a liquidação do

Significam

Patrimônio Separado, conforme a Ctáusula 5.4 do Termo de
Securitização;

os

que

vencimento

"Eventos de Vencimento

Significam

Anteci pado Automáticos

ensejarão o imediato pagamento, pela Devedora, do Vator

"

eventos

Devido, sem prejuízo, quando

for o caso, dos Encargos

Moratórios, conforme previstos

na

CPR Financeira,

e

descritos na Cláusuta 10.1deste Termo de Securitizaçáo;
"Eventos de Vencimento

$gnificam os eventos de vencimento antecipado que

Antecipado Não Automáticos"

poderão ensejar o imediato pagamento, pela Devedora, do
Vator Devido, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos
Moratórios, após deliberação da Assembleia Gerat, conforme

previstos na CPR Financeira,

e

descritos

na

Ctáusula

10.2deste Termo de Securitização;

"ft!çq"

Significa a

ança outorgada pela Okinawa em favor da

Emissora no âmbito do Contrato de Cessão, em garantia do

cumprimento das Obri gações Garantidas;
rGarantias"

Significam (i) o Avat; (ii) a Cessão Fiduci ária de Recebíveis;

(iii) a Atienação Fiduciária de Bens lmóveis; (iv) a Fiança;

e

(v) a Cessão Fiduciária da Conta lnvestimento;
,,

Significa a garantia firme de subscrição e integralização dos
CRA prestada pelo Coordenador Líder para o Montante

Total

da Oferta, desde que cumpridas as Condições Precedentes
do Contrato de Distribuição;

[t'ou "Governo

Significa o Governo da Repúbtica Federativa do Brasil;

Brasileiro ,,
aa

,,

Significa o índi ce obtido pela divisão de Dívida líquida por

e calculado pela Devedora, com base nas
Demonstraçöes Financeiras, sendo a primeira apuração com
base no exercício sociat encerrado em31 de dezembro d(ç

EBITDA, apurado

12

2018;

o

Significa

"lss"

Serviços de Quatquer Natureza -

lmposto

ISS

a lnstrução da

"lnstruÇão CVM no 400/03"

dezembro de

CVM no 400,

2003, conforme em vigor;

"lnstrucão CVM no 476109"

caa nstrução da CVM n"

S

de janeiro de

476

2009, conforme em vigor;

ca a lnstrução da

"lnstrucão CVM no 539/13"

CVM

, de 13 de novembro

5

2013, conforme em vigor;
tt@tt

Significa a lnstruç ao da CVM no 583, de 20

e dezembro de

2016, conforme em vigor;

gnifica a lnstrução

"lnstrucão CVM n" 600118"

no 600, de 01 de agosto de

c

2018, conforme em vigor;

, conforme defi

cam os investidores profissi

"lnvestidores"

os

pelo artigo 9o-A da lnstrução CVM no 539113;
rrloFtt

Significa o lmposto

¡.lR,t

Si

re Operações Financeiras;

o lmposto sobre

ae

a

de Qua

Natureza;
..IRPJ"

Significa o lmposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica;

..IRRF"

nifica o lmposto

..JUCESP''

re a Renda Retido na Fonte;
Pauto;

Significa a Junta Comercial do

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

Significa

es

conforme em vigor;

Significa

"Lei no 11.033/04"

a Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,

conforme em vigor;

/

,,

Significa

a Lei no 11

.

de

,de30ded

2004,

conforme em vigor;

"Lei

no

Significa

6.385/76"

a Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976,

conforme em vigor;

"Lei

Significa

no 9.514197

a Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997,

conforme em vigor;

Significa

MDA"

o

de

Distri

cao

de Ativos,

administrado e operacionatizado peta 83;
aa

a Firme"

gnifica o montante tota

a Garantia Firme, equivalente

RS 70.000.000,00 (setenta mithões

a

de reais) que

13

prestado pelo Coordenador L

,

Significa o vator nominal total dos CRA que co

"Montante Total da Oferta"

RS

r

a

70.000.000,00 (setenta milhões de reais), na Data de

Emisssão;
aa

Mudança Adversa Relevante

,,

Significa

prejudiciat relevante na situação

um

financeira ou comercial da Devedora ou da Okinawa;

a

as as obrigações assumidas peta

cam

"Obriqacões Garantidas"

nos

termos da CPR Financeira, nas datas de pagamento de
Amortização, nas Datas de Pagamento de Remuneração ou
na ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado

(conforme definidos na CPR Financeira), inctuindo, mas não

se limitando, ao fiel pagamento do Vator Devido da CPR
Financeira à Emissora, bem como de todas as obrigações
assumidas nos termos do Contrato de Cessão, do Contrato de
Cessão Fiduciária e do Contrato de Atienação Fiduciária;

A distribuição púbtica com esforços restritos dos CRA, nos
termos da lnstrução CVM n" 476/09 e da lnstrução CVM no

"Oferta"

414/04;
aa

E

Significa qualquer uma dos seguintes compradores de etanot:

(i)

CTAPETRO DTSTRTBUTDORA DE COMBUSTíVEIS LTDA

01.466.091/0021-61;

(ii)

-

CNPJ:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA

DERIVADOS DE PETROLEO S.A

- CNPJ:

DE

01.349.764/0019-89;

s.A - CNPJ 33.4s3.598 /0001-73;
(iv) TPTRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A CNPJ:
33.337.122/0001-27; (v) RAIZEN PARAGUACU LTDA - CNPJ
52.189.420/0001-61; (vi) PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA (iii)

RATZEN

coMBUsTlvEls

CNPJ 34.274.233/0375-29;

(vii)

CNPJ 23.314.59410001-00;

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

(viii)

ZEMA CIA DE PETROLEO

CNPJ 00.647.154/0001-70; (ix) AGRíCOLA -.PONTE

LTDA.

-

CNPJ 05.4s5.024/0001-82;

coMBusrívEls s.A

-

-

(x)

-

ALTA

RAíZEN MIME.

CNPJ 01.799.s35l0001 -42;

(xi\ uízeu

; (xii) nníZeN
CENTROESTE AçÚCAR E ÁLCOOL LTDA. - CNPJ
ENERGTA

S.A

CNPJ 08.070.508 lOOO1-78

uÍzrN ARARAQUARA AÇÚCAR E
Álcoot- LTDA - CNPJ 43.960.335/0001-27; e (xiv) nAíZ¡N
08.61s.844/0001-27; (xiii)

BIOTECNOLOGIA S.A - CNPJ

0g.540.472/0001-01;

(
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"Okinawa"

Significa a OKINAWA ADMIN

E

PARTTCTPAç

s

S.4., sociedade por ações com sede na Rodovia Euctides
da Cunha, s/n, km 5ó2, sata 11, Fazenda Santa Alice, Zona
Rural, CEP 15600-000, na cidade de Fernandópolis, Estado

de São Paulo, inscrita no

CN PJ

/MF sob o

no

14.125.319/0001 -58;
"Paqamento Antecipado

Obriqatório"

Significa a

gaçao da Atcoeste de pagar a CPR

ra

de forma antecipada (parciat ou total a depender das
condições), assumida conforme previsto no Contrato de
Cessão;

"Patrimônio Líquido"

Significa

o

montante

de tal rubrica apurado em

bases

consolidadas com base nas práticas contábeis adotadas no

BrasiI

e

nos demonstrativos financeiros consolidados

da

Devedora;

"Patrimônio Separado"

Significa o patrimônio constituído em favor dos Titutares de

a instituição do Regime Fiduciário, administrado
peta Emissora ou peto Agente Fiduciário, conforme o caso,
composto petos Direitos Creditórios, pelas Garantias e pela

CRA após

Conta Centratizadora;

"Período de CapitatizaÇão"

Significa

o

interv ato de tempo que se inicia na Data de

lntegratização

ou na úttima Data de

Remuneração dos CRA (inctusive),

Pagamento da

e termina na Data

de

Pagamento da Remuneração dos CRA do respectivo período
(exclusive);
"Pessoatt

Significa um indivíduo, sociedade ou quaisquer outras formas

de pessoas jurídicas (incluindo todos os tipos de sociedades
empresárias e sociedades simples), parceria, associação,

trust, fundo de investimento, joint venture ou quatquer
outra entidade ou organização, incluindo um governo ou
subdivisão política, ou ainda um departamento ou autarquia

do mesmo, inctuindo, sem limitação, todos os tipos de
entidades regulamentadas petos Artigos 40 a 69 do Código

Civit Brasileiro, incluindo referências aos representantes
legais e sucessores daqueta Pessoa;
PIB

"P15"

Significa o Produto lnterno Bruto;
Significa o Programa de lntegração

t;

15

o prazo para

"Prazo Final para Exercício da Significa

da Garantia Firme

Coordenador Líder que se encerra em 30 de setembro de

Garantia Firme"

2018;
m o pa ra colocaç ao dos

o p razo

"Prazo Máximo de Colocação" ou

Signi

"Período de Colocacão"

(seis) meses, contados do seu início;

"Razão

de

Garantia Atienação

c RA

e

Significa a obrigação soti daria da Cedente e da Devedora de

manter, somados os itens a seguir, em montante equivalente

Fiduciária"

a

(cem por cento) do saldo devedor das Obrigaçöes

100To

Garantidas: (a) Bens lmóveis alienados fiduciariamente em

garantia; e/ou (b) eventuais recursos depositados e a serem
mantidos na Conta Centratizadora, observado o disposto
seguir (inctusive a alínea

a

"iv" da Ctáusula 3.1. do Contrato

de Cessão);
Significa a obrigação de, após 60 (sessenta ) dias contados da
Fiduciária"

Datas

de

Pagamento

à

subsequentes

de

Remuneração imediatamente

Data de Apuração, sendo certo que, em

do que 12 (doze) Datas de Pagamento
imediatamente subsequentes à Data de Apuração, somado
havendo menos

aos valores depositados na Conta Centralizadora;

"Razão

de

Garantia

Fiduciária Adicional"

Cessão

a

Significa

obrigação

da

Devedora manter

eventuais

Recebíveis Cedidos na Conta Centralizadora sempre em vator

equivatente

úttimos

à

1707"

(cento e vinte por cento) da média dos

2 (dois) pagamentos de Remuneração previstas na

CPR Financeira, sem prejuízo

da Razão de Garantia

Cessão

Fiduciária;

aa

Significa

me Fiduci

o

regime fi duciário, em favor da Emissão

e

dos

a ser instituído sobre o Patrimônio
Separado, nos termos da Lei no 11.076/04 e da Lei r'ìo

Titutares dos CRA,
9.514/97;
aa

dos

Significa a remuneração que será paga aos Titutares de CRA¡
16

equivatente a 100% (cem por cento) da Taxa Dl acrescida de
sobretaxa equivalente a2% (dois por cento) ao ano, base 252

e cinquenta e dois) Dias Úteis, catcutada de

(duzentos

acordo com

a

fórmuta constante neste Termo

de

Securitização;
tl

Ressate Antecipado

,,

a

dos CRA serem resgatados
antecipadamente no caso do exercício do Resgate
Significa

possibitidade

Extraordinário da CPR Financeira pela Devedora ou caso
ocorra um Pagamento Antecipado Obrigatório total da

CPR

Financeira;

a

faculdade da Devedora de realizar

o

"Resqate Extraordinário da CPR

Significa

Financeira"

integral da CPR Financeira nos termos da C[áusula 5.2 da

resgate

CPR Financeira;

o

vator devido pela Devedora em caso

"Saldo de Vencimento

Significa

Antecipado da CPR Financeira"

dectaração de vencimento antecipado, equivalente ao saldo

de

do Valor Devido, Encargos Moratórios e demais encargos
devidos e não pagos, calculados até a data do efetivo
pagamento;

"Taxa

Dl

t,

Significa a variação acumutada das taxas médias diárias dos
Dl

-

Depósitos lnterfinanceiros de um dia, over extra grupo,

e divulgadas peta 83, no informativo diário,
disponível em sua página na internet

catculadas

(http.;_/-/l¡rww.b3.c-om_.br), base 252 (duzentos

e cinquenta

e

dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano;

de

de

"Termo" ou "Termo de

Significa este "Termo

Seçurilizê@"

Creditórios do Agronegócio da 1u Série da 2" Emissão da

Securitização

Direitos
ISEC

Securitizadora S.4. ";

"Titulares dos CRA"

Significam os detentores de CRA, a quatquer tempo;

"\la!9r-dgiruigl@"

Significa o valor a ser pago pela Emissora em decorrência da
aquisição da CPR Financeira, conforme previsto no Contrato
de Cessão;

"Valor Devido"

Significa o satdo do vator de principal e de juros devidos na
CPR

"Valor Nominal Unitário"

Financeira; e

Significa o valor nominat unitário dos CRA que corresponderá
a RS 1.000,00 (miI reais), na Data de Emissão.

\

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS DIREITOS CRED|TÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

2.1.

Direitos Creditórios do Asroneqócio Vinculados: Os direitos creditórios do agronegócio

vinculados aos CRA de que trata este Termo de Securitização são oriundos da CPR Financeira,

cujas características detal,hadas encontram-se descritas no Anexo I a este Termo
Securitização, com valor totat de RS 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), na Data

de
de

Emissão.

2.1.1.

A CPR Financeira corresponde ao lastro dos CRA objeto da Emissão, sendo que os

Crestam vincutados, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 23, da Lei no 11.076194,

a direitos creditórios do agronegócio, e a CPR Financeira está segregada do restante do
patrimônio da Emissora, mediante instituição de Regime Fiduciário, na forma prevista
peta Cláusuta Terceira deste Termo de Securitizaçáo.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.

.

DAS CARACTERíSTICNS DA EMISSÃO

Características dos CRA: A Emissão observará as condições e características descritas nos

itens abaixo

3.2.

Número de Série e Emissão: Os CRA emitidos neste Termo de Securitização compõem a

1usérie da 2u Emissão da Emissora

3.3.

Códieo lslN: foi atribuído o código lslN BR|MWLCRA036 aos CRA.

3.4.

Data e Locat da Emissão: Para todos os efeitos tegais, a data de emissão dos CRA será o

dia 20de setembro de 2018, na cidade de São Paulo, Estado de São Pauto.

3.5.

Quantidade e Valor Nominat Unitário: Serão emitidos 70.000 (setenta mil) CRA, com valor

nominal unitário de RS 1.000,00 (mit reais), na Data de Emissão.

3.6.

Valor Totat da Emissão: O vator total da Emissão é de

RS

70.000.000,00 (setenta milhões

de reais)

3.7

Prazo

e Data de Vencimento:

Os CRA tem prazo de 1490 dias, contados da Data de

Emissão, de forma que o vencimento final, dos CRA ocorrerá em 19de outubro de 2077.

3.8.

Amortização: O Valor Nominat Unitário dos CRA (ou seu satdo) será pago nos meses
18

maio a outubro de cada ano, em cada data de pagamento de Amortização, conforme disposto na
tabeta abaixo:

17

/05/2019

1,66666666600%

19

/06/2019

1,69491525400%

/2019

1,72413793100%

/08/2019

1,75438596400%

18t09 /7019

1,78571428500%

17 t07
19

17

t10/2019

1

,81 81 81 81 800%

19/05/?020

5,55555555500%

17

/06/2020

5,88235294100%

17

/07 /2020

6,25000000000%

19

/08/7020

6,66666666600%

17

/09/2020

7,14285714200%

19

/10/7020

7,69230769200%

9 / 05 2021

8,33333333300%

/06/2021

9,09090909000%

1

17

19/07 /2021

I 0,00000000000%

18t08/2021

11,111111111 00%

17

/09 /2071

I 2,50000000000%

19

t10/2021

14,28571428500%

18/05/2022

16,66666666600%

/06/7022
19t07 /2022

20,00000000000%

/08/Z0ZZ

33,33333333300%

19/09/2022

50,00000000000%

17

17

19

/10/2022

25,00000000000%

I 00,00000000000%

3.9.

Forma: Os CRA serão emitidos sob a forma nominativa e escriturat, e depositados pela
Emissora em sistema de registro e tiquidação financeira de ativos, autorizado peto BACEN e/ou da

83, conforme o caso. Para todos os fins de direito, será reconhecido como comprovante de
titutaridade dos CRA o extrato de posição de ativos expedido pela 83, quando os CRA estivem
custodiados eletronicamente na 83, conforme o caso. Adicionalmente serão admitidos o extrato

\)
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\

emitido pelo Escriturador com base nas informações prestadas peta 83, quando os CRA estiverem
custodiados eletronicamente na 83.

3.10.

Escrituração: Os CRA serão depositados pela Emissora, para fins de custódia etetrônica e

de tiquidação financeira de eventos de pagamentos na 83, conforme o caso, para distribuição
primária no MDA e negociação secundária no CET|PZ1, ambos administrados e operacionalizados
peta 83, sendo a distribuição e as negociações tiquidadas financeiramente, e distribuídos com

a

intermediação do Coordenador Líder, nos termos do artigo 2o da lnstrução CVM n" 476109.

3.1

1

.

Procedimento de Distribuição: Os CRA serão objeto de distribuição púbtica nos termos da

lnstrução CVM no 476/09, sob regime de garantia firme de cotocação para a totatidade dos CRA,
com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Distribuição.

3.11.1 Observado

o período da Ctáusuta 3.11, acima, os CRA ofertados por esforços

restritos só podem ser negociados entre investidores não quatificados se atenderem aos
requisitos estabetecidos nas regutamentações específicas, nos termos do S 8o do artigo 15
da lnstrução CVM n" 476/09.

3.12.

Púbtico Atvo: (i) A Oferta é destinada aos lnvestidores; e (ii) Os CRA somente poderão ser

negociados entre investidores quatificados, conforme definidos pelo artigo 9o-B da lnstrução CVM

no 539/13, depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou
aquisição por cada um dos lnvestidores e observado o cumprimento pela Emissora do artigo 17 da
lnstrução CVM no 476/09.

3.13.

Subscrição

e

lnteqratização: Os CRA serão subscritos

e integralizados pelo seu Vator

Nominal Unitário em uma única data.

3.14.

Dispensa de Registro na CVM: A Oferta está automaticamente dispensada de registro de

distribuição na CVM, nos termos do artigo 6o da lnstrução CVM

no

476/09, por se tratar de oferta

púbtica de vatores mobitiários com esforços restritos de distribuição.

3.1 5.

Reqime Fiduciário: Os CRA contarão com a instituição de Regime Fiduciário, nos termos

da Ctáusula Quarta abaixo.

3.16.

Remuneração dos CM:A Remuneração dos CRA será calculada de forma exponencial e
cumutativa pro rata temporís por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Vator Nominát

,

Unitário ou satdo do Vator Nominat Unitário dos CRA desde a Data de lntegratização ou da

úttima

\J\

Data de Pagamento da Remuneração, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a
fórmula abaixo:

J = VNe x (Fator de Juros-1), onde:

J:

valor unitário da Remuneração devida no final de cada Período de Capitatizaçáo, calcutado

com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento.

VNe

= Valor

Nominal Unitário

ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o

caso,

informado/catcutado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de ftutuação acrescido de spread,
calcutado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, de acordo com a seguinte fórmuta:

Fator de Juros = (Fator Dl x Fator Spread);

FatorDl:

produtório das Taxas Dl, da data de início do Período de Capitalização (inctusive),

até a data do seu efetivo pagamento (exctusive), catcutado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorDI = fI0 +TDr o)
k=l

onde:

n:

número total de Taxas Dl-Over consideradas em cada Período de Capitatização, sendo "n"

um número inteiro;

k:

número de ordem das Taxas Dl, variando de 1 (um) até n;

TDI r Taxa Dl-Over de ordem k, expressa ao dia, calculada

com

I

(oito) casas decimais com

arredondamento, na base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, apurada da seguinte
forma:;
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, onde:

DI k Taxa Dl de ordem k, divutgada pela 83, utitizada com 2 (duas) casas decimais;
Fator Spread

- corresponde ao spread (Sobretaxa) de juros fixos catculado com 9 (nove)

casas

decimais, sem arredondamento, conforme fórmuta abaixo:

Fator Spread
onde:

Spread - corresponde a 2,0000; e

n - corresponde ao número de Dias Úteis entre a data de integral,ização dos CRA, no caso do
primeiro Período de Capitatizaçáo, ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente
anterior, no caso dos demais Períodos de Capitatizaçâo, e a data de cálcuto sendo "n" um número
inteiro.

O fator resultante da expressão (Fator Dl

x

Fator Spread) é considerado com

9 (nove) casas

decimais, com arredondamento.

3.16.1.

(i)

Observações aplicáveis ao cátcuto da Remuneração

A Taxa Dl deverá ser utitizada considerando idêntico número de casas decimais

divulgado peta 83;

(ii)

O fator resuttante da expressão

(lxTDI)

é considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento;

(iii)

Efetua-se o produtório dos fatores(1xTDI), sendo que a cada fator acumutado,

trunca-se

o resuttado com 16 (dezesseis)

casas decimais, aplicando-se

o próximo fator

diário, e assim por diante até o úttimo considerado;

(iv) Período

de Capitatização é o conjunto de dias entre a data de integratização
22

CRA

ou a úttima data de pagamento da remuneração, conforme o caso, inclusive, até

a

data de cátcuto, exclusive;

(v)

Para efeito do cálculo de Dlk será sempre considerada a Taxa Dl divulgada com 2

(dois) Dias Úteis de defasagem em relação à data de cátculo dos CRA (exemplo: para
pagamento dos CRA no dia 15 (quinze), será considerado

o Dl vátido para o dia

14

(quatorze), divutgado ao final do dia 13 (treze), considerando que todos os dias sejam
dias úteis; e

(vi)

O fator resultante da expressão (Fator Dl x Fator Spread) é considerado com

9

(nove) casas decimais, com arredondamento.

3.16.2. Se, na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias da Emissora, não
houver divul,gação da Taxa Dl peta 83, será utitizada na apuração de "TDlk" a úttima Taxa

Dl divutgada, não sendo devidas quaisquer compensaçöes financeiras entre os Titutares
dos CRA e a Emissora quando da posterior divutgação da Taxa Dl. Se a não divutgação da

Taxa Dl for superior ao prazo de 10 (dez) dias corridos, aplicar-se-á o disposto nos itens
abaixo quanto à definição do novo parâmetro de remuneração do CRA e que deverá ser
aplicado à CPR Financeira.

3.16.3. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa Dl por mais de
10 (dez) dias corridos após a data esperada para sua apuração e/ou divutgação ou no caso'
de impossibitidade de apticação da Taxa Dl aos CRA por proibição legal ou judiciat, os
Titutares dos CRA deverão decidir em Assembleia Geral de Titutares dos CRA, em comum
acordo com a Devedora e observada a regutamentação apl.icável, sobre o novo parâmetro

de remuneração dos CRA a ser apticado. Até a detiberação desse novo parâmetro de
remuneração, a úttima Taxa Dl divuLgada será utilizada na apuração do "Fator Dl"
quando do cátcuto de quaisquer obrigações previstas neste Termo de Securitização.

3.16.4. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre os Titulares do

CRA

e

a

Devedora, ou caso não seja realizada a assembleia geral de Titutares de CRA mencionada
na C[áusula 3.16.3 acima por fatta de quórum de instatação e/ou detiberação em segunda

convocação, a Emissora deverá informar à De
resgate antecipado da CPR Financeira e, cons
CRA (conforme estabelecido neste Termo de 5

(i) da data de encerramento da respectiva assembleia geral de Titutares de CRA, (ii) d.a

1'

\J

data em que tal assembteia deveria ter ocorrido ou (iii) em outro prazo que venha a ser
definido em referida assembteia, a qual não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, pelo
seu Vator Devido catculada até a data do efetivo resgate, sem incidência de qualquer

prêmio. A Taxa Dl a ser utitizada para cátculo da Remuneração nesta situação será

a

úttima Taxa Dl divulgada.

3.16.5. A Remuneração dos CRA será paga em cada Data de Pagamento da Remuneração
dos CRA, que será mensalmente (conforme tabeta constante do Anexo Xl a este Termo de

Securitização), ocorrendo o primeiro pagamento em 17 de outubro de 2018, ou no Dia
Útit imediatamente subsequente, e, o último, na Data de Vencimento.

3.17.

Amortização Antecipada dos CRA ou Resqate Antecipado dos CRA: Os CRA deverão ser

amortizados extraordinariamente, de forma parcial, ou resgatados extraordinariamente de forma

integrat em decorrência do exercício da Amortização Extraordinária da CPR Financeira ou Resgate
Extraordinário da CPR Financeira, respectivamente, peta Devedora que, nos termos da Cláusula
5.2 da CPR Financeira poderá reatizar amortizações extraordinárias de forma parcial ou o resgate

integral da CPR Financeira, desde que: (a) essa amortização ou resgate ocorra após 1 (um) ano
contado da Data de lntegralização dos CRA(a) a Devedora informe a Emissora sobre a realização

da amortização antecipada parcial ou resgate integral da CPR Financeira com, no mínimo, 30
(trinta) dias de antecedência da data da amortização parciat ou resgate integral; (b) a
amortização parcial seja timitada a 98% do vator do principal do Vator Devido ou saldo do valor de

principal do Vator Devido (c) a amortização parcial seja realizada por parcela do Vator Devido ou
saldo do Vator Devido, calculada até a data da efetiva amortização ( "Valor de Amortização

Antecipada"), bem como acrescido de um prêmio sobre o Valor de Amortização Antecipada
equivatente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do vator a ser amortizado parciatmente
mul,tipticado pela duration residual da CPR Financeira catculado na data da amortização; e (d) o
resgate integral seja reatizado pelo Valor Devido ou saldo do Valor Devido, conforme o caso, da
CPR Financeira, catculado na data do

efetivo resgate ("Vator de Resqate Antecipado"), bem como

acrescido de um prêmio sobre o Valor de Resgate Antecipado equivatente a 0,50% (cinquenta

centésimos por cento) muttipticado pela duration residual

da

CPR Financeira.

A

Emissora

comunicará os Titutares de CRA e a 83 sobre a Amortização Extraordinária ou sobre o Resgate
Extraordinário com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis.

3.17.1.

Para fins da ctáusula 3.17, acima, entende-se por duration residuat, em ano

(considerando o período de apuração de um ano, 252 dias úteis), catcutado de acordo
com a seguinte fórmuta:
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DR''rt =

Ln¡=rlai xvNo¡l

Z!=rvunt

em que:

q = Quantidade de eventos financeiros (amortização do principat) da

CPR Financeira,

considerados a partir da data da amortização antecipada ou do resgate antecipado;

Q = Prazo remanescente de cada

evento financeiro

i

(amortizaçäo do principat) da

CPR

Financeira, dado em dias úteis, sendo prazo remanescente entendido como o número de dias
úteis entre a data da amortização antecipada ou do resgate antecipado da CPR Financeira e a
data do evento financeiro (amortização do principal), excluindo-se da sua contagem a data de
apuração e incluindo-se a data do evento financeiro; e

VNqj = Vator nominal de cada evento financeiro

3.18.

j (amortização do principat) da CPR Financeira.

nntecl

: Os CRA deverão ser amortizados antecipadamente
caso a Devedora seja obrigada a realizar o Pagamento Antecipado Obrigatório observadas as
nmortizacao

seguintes regras

Antecipado Obrigatório deverá ser total caso: (i) as Condições
Precedentes para Liberação não sejam cumpridas e nenhuma parceta do Valor de
Aquisição seja liberada em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
integratização dos CRA, observado o previsto na cláusuta 2.6.3 do Contrato de Cessão; (ii)
(1

) O Pagamento

após

o registro da Atienação Fiduciária, a Cedente ou a Devedora

descumpra com

qualquer obrigação estabetecida no Contrato de Alienação Fiduciária, inctuindo no que se

refere à observância da Razão de Garantia Alienação Fiduciária; (iii) se, durante a
vigência da CPR Financeira, a Cedente dispuser, transferir, ceder ou alienar (ainda que
em caráter fiduciário), empenhar ou constituir quatquer outro ônus sobre os Bens
lmóveis; (iv) caso o Contrato de Cessão Fiduciária não seja devidamente celebrado e
registrado em até 60 (sessenta) dias contados da data de integratização dos CRA,
inctuindo seu registro nos cartórios de títutos e documentos competentes, bem como
apresentação da comprovação do envio da notificação de cessão Fiduciária ao respectivo

Offtaker (nos termos da minuta constante do Contrato de Cessão Fiduciária) e o vator
referente à Razão de Garantia Cessão Fiduciária não tenha sido depositado na Conta
Centratizadora até a devida formatização do Contrato de Cessão Fiduciária, nos termoP

do item 7.2.4. da CPR Financeira; ou (v) caso a Devedora movimente os

vato
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depositados na Conta lnvestimento sem a prévia autorização da Emissora; e

(2)

Pagamento Antecipado Obrigatório deverá

ser parcial caso o

montante

correspondente para que seja observada a Razão de Garantia Alienação Fiduciária caso as
Condições Precedentes para Liberação näo tenham sido integralmente cumpridas em até

180 (cento e oitenta) dias contados da Data de lntegratização dos CRA e o Valor de
Aquisição tenha sido tiberado parcialmente nos termos do item 7.4.2. do Contrato de
Cessão.

3.18.1.

O Pagamento Antecipado Obrigatório deverá ocorrer: (i) pelo vator do satdo

devedor da CPR Financeira no caso das hipóteses descritas no item 3.18. (1) acima; e (ii)
pelo vator dos Direitos Creditórios Valor de Aquisição (inctuindo os recursos mantidos na

Conta lnvestimento,

e os oriundos do resgate das Aplicações Financeiras Conta

lnvestimento. Fica estabetecido que não será devido prêmio sobre qualquer Pagamento
Anteci pado Obri gatório.

3.18.2.

O Pagamento Antecipado Obrigatório deverá ser realizado no prazo de até 2

(dois) Dias Úteis contados da comunicação por escrito a ser enviada peta Emissora, sob
pena de, em não o fazendo, a Devedora ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos
Encargos Moratórios, ficando a Emissora autorizada a utilizar os recursos retidos na Conta

Centratizadora e na Conta lnvestimento, bem como quatquer um dos Direitos Creditórios
Vator de Aquisição, imediatamente e independente de autorização da Devedora para a
efetivação do Pagamento Antecipado Obrigatório.

3.18.3.

Nos casos de que

tratam o item 3.18. (1)acima, caso a Emissora utitize

os

recursos retidos na Conta Centralizadora ou qualquer um dos Direitos Creditórios Vator de
Aquisição (inctusive qualquer recurso oriundo da Conta lnvestimento) para efetuar o

pagamento Antecipado Obrigatório

da totatidade da

CPR Financeira,

a

Devedora

permanecerá obrigada a depositar na Conta Centratizadora os valores necessários para o

cumprimento integrat deste Pagamento Antecipado Obrigatório, caso os recursos
utitizados peta Emissora não sejam suficientes para quitação integral do saldo devedor da
CPR Financeira.

3.19.

ProrroqaÇão dos Prazos: Considerar-se-ão p

de quaisquer obrigações referentes aos CRA, até
vencimento coincidir com dia em que não haja exp

financeiro na cidade de São Pauto, Estado de

São

vatores a serem pagos, ressatvados os casos onde os pagamentos sejam realizados através da 83,
hipótese em que os prazos somente serão prorrogados quando a data de pagamento coincidir com
sábado, domingo, feriado declarado nacional peta República Federativa do Brasit.

3.19.1. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRA serão
prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar que, entre o recebimento e
disponibitização dos recursos dos Direitos Creditórios à Emissora e o pagamento de suas
obrigações referentes aos CRA, sempre decorra 1 (um) Dia Útit, desde que o recebimento

e disponibitização dos recursos dos Direitos Creditórios à Emissora ocorra até às 12:00
horas do dia útil anterior ao dia do pagamento de suas obrigações referentes aos CRA,
sendo condição necessária para pagamento do CRA o recebimento dos Direitos
Creditórios, com exceção do vencimento final. Nesse caso, o valor da Remuneração do
CRA será catcutada

3.20.

até a data de vencimento dos Direitos Creditórios.

Encarqos Moratórios: Na hi pótese de

(i) o Patrimônio Separado dispor de recursos; (ii)

haver observância de todos os procedimentos operacionais de recebimento de recursos dispostos
neste Termo de Securitização; e (iii) haver atraso no pagamento de quatquer quantia devida aos

Titulares dos CRA exctusivamente imputado

à

Emissora

em razáo de descumprimento

de

disposição legat ou regulamentar, negtigência, imprudência, imperícia ou administração temerária

ou, ainda, por desvio de finatidade do Patrimônio Separado; serão devidos pela Emissora,
considerando seu patrimônio próprio, a partir do vencimento até a data de seu efetivo
pagamento, mutta moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

pro rata temporis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judiciat

ou

extrajudicial, ambos incidentes sobre o respectivo valor devido e não pago.

3.21.

Local de Paqamento: Os pagamentos referentes

valores

a que fazem jus os Titutares dos CM, incluindo os decorrentes de antecipação

à

Remuneração, ou quaisquer outros
de

pagamento, serão efetuados peta Emissora, em moeda corrente nacional, por meio do sistema de
tiquidação e compensação etetrônico administrado pela 83, conforme os CRA estejam custodiados
etetronicamente na 83.

3.22.

Deoósito oara Distribuicão e Nesociacão: Os CRA serão depositados(i ) para distribuição no

mercado primário por meio do MDA administrado e operacionatizado peta 83, sendo a tiquidação

financeira reatizada por meio da 83; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do
CET|P21, administrado

e operacionatizado peta 83, sendo a tiquidação financeira e a

custódia

etetrônica dos CRA reatizada por meio da 83.

3.23.

Oferta Púbtica: Os CRA serão objeto de distribuição púbtica com esforços restritos, de
acordo com a lnstrução CVM n" 414/04 e a lnstrução CVM n'476/09, nos termos do Contrato de
Distribuição.

3.23.1.

Os CRA serão distribuídos publicamente aos lnvestidores, não existindo reservas

antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos. O Coordenador Líder, com
anuência da Emissora, organizará a cotocação dos CRA perante os lnvestidores, podendo
levar em conta suas relações com ctientes e outras considerações de natureza comercial
ou estratégica.

3.23.7. Caberá aos Titutares do CRA o pagamento das seguintes despesas: (i) as que
forem retativas à custódia e à tiquidação dos CRA subscritos, que deverão ser pagas
diretamente pelos Titutares do CRA à instituição financeira contratada para prestação
destes serviços; e (ii) pagamento dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre a
distribuição

de seus rendimentos e

eventual ganho

de capital, conforme a

regutamentação em vigor.

3.24.

RepactuaÇão: Os CRA não serão objeto de repactuação.

3.25.

Ctassificação de Risco: Os CRA desta Emissão não serão objeto de classificação de risco

por agência de classificação de risco.

3.26.

Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição dos CRA serão utilizados

peta Emissora (i) para

o

pagamento do Valor de Aquisição;

e (ii) peta Devedora,

para

suas

atividades relacionadas ao agronegócio, no curso ordinário dos seus negócios, especificamente
para a aquisição de matéria prima (cana de açúcar) de fornecedores e parceiros, insumos
agrícotas para produção ou beneficiamento com base no orçamento agrícota para as safras
7018/2019,201912020,2020/2021e 2021/7022, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei

no 11.076/04. A Devedora enviará semestralmente, no término de cada semestre social, para o
Agente Fiduciário (até que se comprove a apticação da totatidade dos recursos obtidos)

\

)

Documentos Comprobatórios da Destinação dos Recursos. A Devedora deverá realizar a guarda e

custódia da via física de todos os documentos e informaçöes representativos dos Documentos
Comprobatórios da Destinação dos Recursos, conforme indicado acima, os quais deverão ser
mantidos em local seguro, sob as penas previstas na legislação aplicávet, nos termos do artigo 627

do Código Civit Brasiteiro. A Devedora deverá apresentar ao Agente Fiduciário todas as
informações e documentos relacionados aos Documentos Comprobatórios da Destinação dos
Recursos, sendo que o primeiro envio ocorrerá nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada

ano, sendo que o primeiro envio ocorrerá em 30 junho de 2019, ou em prazo inferior se assirn
exigido por qualquer determinação judiciat ou administrativa neste sentido, ou se exigido por
qualquer terceiro, incluindo lnvestidores ou órgão reguladores, até a comprovação integral da
aplicação dos recursos conforme Destinação dos Recursos.

3.26.1.

As Partes desde

já

concordam que

o Agente Fiduciário limitar-se-á, tão

somente, a verificar o preenchimento dos requisitos formais constantes do modeto dos
Documentos Comprobatórios da Destinação dos Recursos, conforme modelo previsto no

da CPR Financeira. O Agente Fiduciário não será responsávet por verificar
suficiência, validade, quatidade, veracidade ou completude das informações técnicas

Anexo

ll

a

e

financeiras constantes dos Documentos Comprobatórios da Destinação dos Recursos, ou
ainda em quatquer outro documento que lhes seja enviado com o fim de comptementar,

esctarecer, retificar ou ratificar as informações dos Documentos Comprobatórios da
Destinação dos Recursos.

3.26.2.

Sem prejuízo do dever de ditigência, o Agente Fiduciário assumirá que as

informações

e os documentos mencionados

nas cláusulas acima, encaminhados peta

Devedora ou por terceiros a seu pedido são verídicos e não foram objeto de fraude ou

adulteração.

3.27.

Garantias: Em garantia do fiet e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas,

foram/serão constituídas nos prazos estabetecidos na CPR Financeira, no Contrato de Cessão ou
no instrumento de constituição de cada garantia(i) a Al,ienação Fiduciária de Bens lmóveis; (ii) a
Cessão Fiduciária

de Recebíveis; (iii) o Avat; (iv) a Fiança;(vi) a Cessão Fiduciária da Conta

lnvestimento.

cLÁusuLA QUARTA - Do

REGTME

FlDUclÁRlo

29

4.1.

Vincutação dos Direitos Creditórios: Os Direitos Creditórios e as Garantias são, neste ato,

vinculados à Emissão dos CRA descrita neste Termo de Securitização.

4.2.

Regime Fiduciário: Nos termos dos artigos 9o e 10o da Lei no 9.514/97, a Securitizadora

declara

e institui, em caráter irrevogável e irretratável,

Regime Fiduciário sobre os Direitos

Creditórios, as Garantias e a Conta Centratizadora, o qual está submetido às seguintes condições:

(i)

as Garantias

e'a

Conta Centratizadora destacam-se do patrimônio da Securitizadora e

constituem Patrimônio Separado, destinando-se especificamente à tiquidação dos CRA;

(ii)

os Direitos Creditórios, as Garantias e a Conta Centralizadora são afetados, neste ato,

como tastro da Emissão dos

(iii)

CR.A;

os beneficiários do Patrimônio Separado serão os Titutares dos CRA; e

(iv)

os deveres, responsabitidades, forma de atuação, remuneração, condições e forma de
destituição ou substituição do Agente Fiduciário encontram-se descritos na Ctáusula Sétima
abaixo.

4.2.1.

Os Direitos Creditórios, as Garantias e a Conta Centratizadora objeto do Regime

Fiduciário, ressalvadas as hipóteses previstas em lei:

(i)

constituem Patrimônio Separado em relação aos CRAe não se confundem com o

patrimônio da Securitizadora;

(ii)

manter-se-ão apartados

do patrimônio da Securitizadora até que complete

o

resgate da totalidade dos CRA objeto desta Emissão;

(iii)

destinam-se, exctusivamente, à tiquidação dos CRA, bem como ao pagamento das

Despesas do Patrimônio Separado, indicadas no Anexo X;

(iv)

estäo isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores

da

Securitizadora;

(v)

não são passíveis de constituição de

credores da Securitizadora, por mais privitegi
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artigo 76 da Medida Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001 ; e

(vi)

só responderão pelas obrigações inerentes aos CRA a que estão afetados, observada

a cascata de pagamento constantes do Anexo Xll.

cLÁusuLA QUTNTA- DA ADMTNTSTRAçÃO DO PATRTMÔNIO SEpIRADO E DA LIQUIDAçÃO

DO

PATruMÔNIO SEPARADO

5.1.

Administração

do Patrimônio Separado: A

Emissora administrará ordinariamente o

Patrimônio Separado, promovendo as ditigências necessárias à manutenção de sua regularidade.

5.1.1.

Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo

lll à lnstrução

CVM no

414/04,

a

Emissora declara que:

(i)

toda a documentação original relacionada aos Direito Creditórios e aos

CRA,

inclusive, mas não se [imitando, aos documentos originais das Garantias ficará custodiada
com Agente Custodiante, devendo, entretanto, a Emissora receber as vias originais da
CPR Financeira,

do Contrato de Cessão, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato

de Atienação Fiduciária, bem como do presente Termo de Securitização; e

(ii)

a arrecadação, o controle e a cobrança dos Direitos Creditórios são atividades que

serão realizadas pela Emissora, conforme disposto a no contrato de Cessão.

5.1.2.

Todos os recursos oriundos dos créditos do Patrimônio Separado que estejam

depositados na Conta Centralizadora deverão ser apticados em Apticações Financeiras
Conta Centralizadora.

5.2.

lnsuficiência dos Bens: A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à

dectaração de sua quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário ou à Emissora convocar
Assembteia Geral de Titul,ares dos CRA para deliberar sobre as normas de administração ou
tiquidação do Patrimônio Separado. A Emissora somente responderá por prejuízos ou por

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição [ega[ ou
regutamentar, por negl,igência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finatidade do
mesmo patrimônio, bem como em caso de descumprimento das disposições previstas neste Termo

de Securitizaçáo.

\
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5.3.

lnsotvência da Securitizadora: A insotvência da Securitizadora não afetará o Patrimônio

Separado aqui constituído.

5.4.

Eventos

de Liquidacão do Patrimônio

Separado:

A

ocorrência de quatquer um dos

seguintes eventos poderá ensejar a assunção imediata da administração do Patrimônio Separado
peto Agente Fiduciário, sendo certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário deverá convocar em

até 2 (dois) Dias Úteis a contar de sua ciência uma Assembteia Gerat para deliberar sobre a forma
de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado:

(i)

pedido

ou requerimento de

recuperação judiciat

ou extrajudicial peta Emissora,

independentemente de aprovação do ptano de recuperação por seus credores ou deferimento do
processamento da recuperação ou de sua concessão peto juiz competente;

(ii)

pedido de fatência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente etidido

ou cancetado peta Emissora, conforme o caso, no prazo legat;

(iii)

decretaçäo de falência ou apresentação de pedido de autofalência peta Emissora;

(iv)

inadimptemento ou mora, peta Emissora, de quatquer das obrigações pecuniárias previstas

neste Termo de Securitização que dure por mais de

2 (dois) Dias Úteis,

caso haja recursos

suficientes no Patrimônio Separado e desde que exctusivamente a ela imputado. O prazo ora
estipulado será contado da data em que a obrigação era devida; e

(v)

descumprimento peta Emissora de quatquer obrigação não pecuniária prevista neste Termo

de Securitização, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data em que

a

obrigação era devida.

5.5.

A Emissora deverá comunicar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer Evento de

Liquidação do Patrimônio Separado em até 2 (dois) Dias Úteis a contar de sua ocorrência, devendo

o Agente Fiduciário convocar uma Assembteia Geral para detiberar sobre: (i) a continuidade da
administração do Patrimônio Separado pela Emissora; (ii) a substituição por uma nova
Securitizadora; ou (iii) peta tiquidação do Patrimônio Separado.

5.6.

Liquidacão do Patrimônio Separado:

A tiquidação do Patrimônio

Separado, se assim

detiberada polos investidores, será realizada mediante transferência, em dação em pagamento,
dos Direitos Creditórios e das Garantias aos Titulares do CRA, na quatidade de representante
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Titulares dos CRA, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos
CRA.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRtcAçOEs E DECLARAçÕEs DA sEcURlTlzADoRA

6.1.

Obrieacões da Securitizadora: Sem prejuízo das obrigações decorrentes de

tei ou

das

normas expedidas peta CVM, assim como das demais obrigaçöes assumidas neste Termo de
Securitização, a Securitizadora, em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se, adicionalmente,

(i)

administrar o Patrimônio Separado, mantendo registro contábil próprio, independente de

suas demonstrações financeiras;

(ii)

informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora diretamente ao
Agente Fiduciário, por meio de comunicação por escrito, bem como aos participantes do
mercado, conforme apticável, observadas as regras da CVM;

(iii)

fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações:

a)

dentro de 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social, cópias de
todos os seus demonstrativos financeiros e/ou contábeis, auditados ou não, inclusive dos
demonstrativos do Patrimônio Separado, e todas as informações periódicas e eventuais
relatórios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues à CVM, na data
em que tiverem sido encaminhados, por quatquer meio, à CVM;

b)

dentro de 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social, relatório anual
de gestão e posição financeira dos Direitos Creditórios, acrescido de declaração assinada
peto(s) diretor(es) da Emissora atestando (a) que permanecem vátidas as disposições

contidas no Termo de Securitização, (b) acerca da não ocorrência de qualquer das
hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de descumprimento de obrigações da
Emissora perante os Titutares do CRA e o Agente Fiduciário e (c) que não foram praticados
atos em desacordo com o estatuto sociat;

c)

dentro de 5 (cinco) Dias Úteis de seu recebimento, cópias de todos os documentos e
informaçöes, inclusive financeiras e contábeis, fornecidos peta Atcoeste e desde que por
esta entregues, nos termos da legislação

vigente;

f
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d)

dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, quatquer informação ou cópia de quaisquer
documentos que, the sejam soticitados, permitindo que o Agente Fiduciário (ou o auditor

independente por este contratado, às expensas do Patrimônio Separado), através de seus
representantes legalmente constituídos e previamente indicados, tenham acesso aos seus
livros e registros contábeis, bem como aos respectivos registros e retatórios de gestão e
posição financeira referentes ao Patrimônio Separado;

e)

dentro dos prazos previstos no presente Termo, cópia de todos os demais
documentos e informações que a Securitizadora, nos termos e condições previstos neste

Termo de Securitizaçâo, comprometeu-se a enviar ao Agente Fiduciário;

f)

na mesma data em que forem pubticados, cópias dos avisos de fatos relevantes e
atas de assembteias gerais, reuniões do consetho de administração e da diretoria que, de
alguma forma, envolvam o interesse dos Titutares dos CRA;

g)

no mesmo prazo previsto para apresentação das lnformações Trimestrais, relatório

elaborado peta Securitizadora contendo informaçöes sobre

o

cumprimento de

suas

obrigações fiscais, trabathistas e previdenciárias;

h)

cópia de quatquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa recebida
peta Securitizadora, no máximo, em 3 (três) Dias Úteis contados da data de seu
recebimento;

i)

relatório mensal até dia 30de cada mês, contendo (1) satdo do Valor Nominat

Unitário dos CRA devidamente acrescidos da Remuneração (2) vator atuatizado dos Direitos
Creditórios; e (3) atendimento das Razões de Garantias; e

j)

dentro de 15 (quinze) dias corridos da assinatura deste Termo de Securitização,
cópia eletrônica (pdf) de todos os documentos relacionados aos Direitos Creditórios,
devidamente registrados / averbados nos cartórios/ registros competentes

(iv)

submeter, na forma da [ei, suas contas

e

;

batanços, inctusive aqueles retacionados ao

Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria independente, registrada na CVM, cujo
relatório deverá (i) identificar e discriminar quaisquer ações judiciais e/ou administrativas
movidas em face da Securitizadora, os vatores envolvidos nas respectivas ações, bem

quaisquer passivos e/ou potenciais passivos de natureza fiscal, trabalhista e/ou previdenciária; e

(ii) confirmar que todos os tributos devidos pela Securitizadora foram corretamente calcutados

e

pagos;

(v)

efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança peto Agente
Fiduciário, o pagamento de todas as despesas incorridas e comprovadas peto Agente Fiduciário
que sejam necessárias para proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRA ou para
reatização de seus créditos;

(vi)

manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM;

(vii)

não realizar negócios e/ou operações (a) atheios ao objeto social definidos em seu
estatuto social; (b) que não estejam expressamente previstos e autorizados em seu estatuto
social; ou (c) que não tenham sido previamente autorizados com a estrita observância dos
procedimentos estabelecidos em seu estatuto sociat, sem prejuízo do cumprimento das demais
disposições estatutárias, legais e regulamentares apticáveis;

não praticar quatquer ato em desacordo com o seu estatuto social e este Termo de
Securitização, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e

(viii)

integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Securitizaçáo;

(ix)

comunicar imediatamente ao Agente Fiduciário, por meio de notificação, e, ato contínuo,
os Titulares dos CRA, mediante pubticação de aviso, a ocorrência de quaisquer eventos e/ou
situações que possam, no juízo razoável do homem ativo e probo, cotocar em risco o exercício,
peta Securitizadora, de seus direitos, prerrogativas, privilégios e garantias que possam, direta ou

indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dos Titutares dos CRA conforme
disposto no presente Termo de Securitizaçáo;

(x)

não pagar dividendos com os recursos vincutados ao Patrimônio Separado;

(xi)

manter em estrita ordem a sua contabilidade, por meio da contratação de prestador de

serviço especiatizado, a fim de atender as exigências contábeis impostas peta CVM às companhias
abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios fundamentais da

contabitidade do Brasit, permitindo ao Agente Fiduciário o acesso irrestrito aos livros e demais
registros contábeis da Securitizadora;

(xii)

manter:

a)

vátidos

necessárias

e

regulares todos

os alvarás, licenças, autorizações ou

aprovações

ao regular funcionamento da Securitizadora, efetuando todo e qualquer

pagamento necessário para tanto;

b)

na forma exigida peta Lei das Sociedades por Ações, da tegistação tributária e
demais normas regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem, seus tivros
contábeis e societários regularmente abertos e registrados na JUCESP; e

c)

em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas Federal, Estadual ou

Municipal;

(xiii)

manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, um serviço de
atendimento aos Titutares dos CRA ou contratar com terceiros a prestação desse serviço;

(xiv)

na mesma data em que forem pubticados, enviar à 83 cópias dos avisos de fatos relevantes

e atas de

assembteias gerais, reuniões do consel,ho de administração

alguma forma, envotvam

e da diretoria que, de

o interesse dos Titulares dos CRA ou informações de interesse

do

mercado;

(xv)

informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de quatquer Evento de Liquidação do
Patrimônio Separado e de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, no prazo de até 2 (dois)
Dias Úteis a contar de sua ciência;

(xvi) fornecer aos Titutares dos CRA, no prazo de 15 (quinze)

Dias úteis contados do

recebimento da soticitação respectiva, informações relativas aos Direitos Creditórios e Garantias;

(xvii) informar e enviar

o organograma, todos os dados financeiros e atos societários necessários

à reatização do relatório anuat, conforme lnstrução CVM no 583/16, que venham a ser solicitados
peto Agente Fiduciário e que não possam ser por ete obtidos de forma independente, os quais

deverão ser devidamente encaminhados peta Emissora em até 30 (trinta) dias antes do
encerramento do prazo para disponibitização na CVM. O referido organograma do grupo societário
deverá conter, inctusive, controladores, controtadas, controte comum, cotigadas e integrante de
btoco de controte, no encerramento de cada exercício sociat;

(xviii) informar ao Agente Fiduciário, em até 5 (cinco)

Dias Úteis de seu conhecimento, qualquer

descumprimento peta Atcoeste e/ou eventuais prestadores de serviços contratados em razão de
Emissão

de obrigação constante deste Termo de Securitização e dos demais documentos

da

securitização;

(xix)

convocar, sempr que necessário, a sua empresa de auditoria ou quaisquer terceiros para

prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA; e

(xx)

auxitiar

o Agente

Fiduciário na cobrança administrativa

e judiciat de

quatquer

dos

Créditos, caso o mesmo esteja administrando o Patrimônio Separado, observado o disposto na
Cláusula Sétima abaixo.

6.2.

Declaracões da Securitizadora: Sem prejuízo das demais declarações expressamente

previstas na regulamentação aplicável, neste Termo de Securitizaçáo e nos demais documentos da

Oferta, a Emissora, neste ato declara:

(i)

uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de
sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM de acordo com as teis

é

brasiteiras;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração
deste Termo de Securitização, da Emissão e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas,
tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii)

os representantes tegais que assinam este Termo têm poderes estatutários e/ou detegados

para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os
poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pteno vigor;

(iv)

não há quatquer tigação entre

a

Emissora

e o Agente Fiduciário que impeça o

Agente

Fiduciário ou a Emissora de exercer plenamente suas funções;

(v)

este Termo constitui uma obrigação [ega[, vátida e vinculativa da Emissora, exequível de

acordo com seus termos e condições; e

(vi)

até onde a Emissora tenha conhecimento, não há qualquer ação judicial, procedimento
administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação governamental que

afetar a capacidade da Emissora de cumprir com as obrigações assumidas neste Termo e

nos

demais documentos da Oferta.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.

-

DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Nomeação do Aqente Fiduciário: Por meio deste Te rmo,

a Securitizadora nomeia

e

constitui o Agente Fiduciário qualificado no preâmbuto, que expressamente aceita a nomeação e
assina

o

de Securitizaçâo, para, nos termos da Lei no 9.514/97, da Lei
da lnstrução CVM no 583/1ó da lnstrução CVM n' 414/04 e da lnstrução CVM no

presente Termo

n'11.076104,

600/18, representar a comunhão dos Titulares dos CRA descritas neste Termo, incumbindo-lhe:

(i)

zelar peta proteção dos direitos e interesses dos Titutares dos CRA, empregando
exercício da função o cuidado e a ditigência que todo homem ativo e probo emprega

no
na

administração dos próprios bens, acompanhando a atuação da Securitizadora na administração do
Patrimônio Separado;

etaborar retatório anual dentro d€, no máximo, 4 (quatro) meses contados do
encerramento do exercício social da Securitizadora, informando sobre os fatos retevantes

(ii)

ocorridos durante o exercício e que interessam à comunhão dos Titutares dos CRA, nos termos do

artigo 68, S 1o, atínea "b", da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao menos,

as

informações constantes do Anexo 15 da lnstrução CVM no 583/16.

(iii)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores, no prazo máximo de 4 (quatro)

meses a contar do encerramento do exercício social da Securitizadora, o relatório a que se refere

o inciso anterior;

(iv)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos
Titutares dos CRA, bem como à realização dos Direitos Creditórios afetados e integrantes do
Patrimônio Separado, caso a Securitizadora não o faça;

(v)

promover a Liquidação do Patrimônio Separado, na forma prevista neste Termo

e

nas

detiberações da Assembleia Geral dos Titulares dos CRA;

(vi)

renunciar à função, na hipótese de superveniência de conftito de interesses ou de quatquer

outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da assembleia prevista no art.
da lnstrução no CVM 583/16 e deste termo de securitização para detiberar sobre sua
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(vii)

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(viii)

acompanhara prestação das informações periódicas pelo emissor e atertar os Titutares dos

CRA, no relatório anual de que

trata o art. 15 da Instrução

no CVM

583/16, sobre inconsistências

ou omissões de que tenha conhecimento;

(ix)

comparecer à Assembteia Geral dos Titutares dos CRA, a fim de prestar as informações que

lhe forem soticitadas;

(x)

proteger os direitos

e

interesses dos Titutares dos CRA, empregando, no exercício da

função, todo o cuidado e a ditigência inerente a sua posição;

(xi)

divulgar, diariamente, o vator unitário dos CRA;

(xii)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações retativas

às

garantias e a consistência das demais informações contidas neste Termo, diligenciando para que
sejam sanadas eventuais omissões, fathas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(xiii)

fiscatizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo e todas aquetas impositivas

de obrigações de fazer e não fazer;

(xiv)

soticitar, quando considerar necessário e desde que por detiberação dos Titulares dos

CRA

em Assembleia Geral, auditoria extraordinária na Emissora;

(xv)

exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado,

a

administração do Patrimônio Separado, nos termos previstos no presente Termo;

(xvi)

após

ter recebido da Securitizadora o

comprovante de pagamento de suas obrigações,

fornecer, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da extinção do Regime Fiduciário, termo de
quitação à Securitizadora;

(xvii)

convocar quando necessário, a assembteia dos Titulares dos CRA, na forma do

lnstrução no CVM 583/16 e deste termo de securitizaçáo;

art. 10 da

(xviii) verificar as datas em que devam ser liquidados, o integral e pontual pagamento

dos

vatores devidos aos Titutares dos CRA conforme estiputado neste Termo de Securitização;

(xix)

verificar a regutaridade da constituição das garantias reais, flutuantes e fidejussórias, bem

como o vator dos bens dados em garantia, observando

a

manutenção de sua suficiência e

exequibitidade;

(xx)

comunicar aos Titutares dos CRA quatquer inadimptemento, pela Securitizadora, de
obrigações financeiras assumidas no termo de securitizaçáo, incluindo as obrigações retativas a
garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRA e que

estabetecem condições que não devem ser descumpridas peta Securitizadora, indicando as
consequências para os Titulares dos CRA e as providências que pretende tomar a respeito do
assunto, observado o prazo previsto no

art. 16, ll da lnstrução

no CVM 583/16

e deste termo de

securitização; e

(xxi)

divulgar, conforme descrito no inciso

ii

acima, em sua página na rede mundiat de

computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social da Securitizadora, relatório
anual descrevendo, os fatos retevantes ocorridos durante o exercício retativo ao respectivo CRA,
conforme o conteúdo mínimo estabetecido no Anexo 15 da lnstrução no CVM 583/16.

7.1.1.

O Agente Fiduciário responderá petos prejuízos que causar por doto ou culpa no

exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado, da qual não caibam
mais recursos.

7.2.
(i)

Dectaracões do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário, nomeado neste Termo, declara

sob as penas de tei, não ter qualquer impedimento [ega[, conforme dispõe o artigo ó6,

parágrafo 3o, da Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função que lhe é conferida;

(ii)

aceitar a função que the é conferida, assumindo integratmente os deveres e atribuições

previstos na legislação específica e neste Termo;

(iii)

aceitar integralmente este Termo, todas as suas cláusutas e condições;

(iv)

não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesses previstas no arti

da lnstrução no583/16;

óo

(v) a cetebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigaçoes aqui previstas não
infringem quatquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

(vi)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigações aqui

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(vii)

não possui quatquer relação com a Emissora ou com a Atcoeste que o impeça de exercer

suas funções de forma

diligente;

(viii) ter

a

verificado

tegatidade

e

ausência

de vícios da

Emissão, atém

da veracidade,

consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Securitizadora neste Termo;

(ix)

assegura

e

assegurará, nos termos do parágrafo 1o do artigo 11 da lnstrução CVM n"

583/16, tratamento equitativo a todos os Titutares de CRA de eventuais emissões reatizadas pela
Emissora em que venha atuar na qualidade de Agente Fiduciário; e

(x)

declara que atua nas emissões de certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio,

de emissão da Emissora, conforme Anexo lX.

7.3.

lnício das Atividades:

O

Agente Fiduciário iniciará o exercício de suas funções a partir da

data da assinatura deste Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de
funções até a posse do seu sucessor e/ou liquidação dos CRA objeto da Emissão.

7.4.

Substituicão

suas

do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído

e

continuará exercendo suas funções até que um novo agente fiduciário assuma, nas hipóteses de
impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, fatência, ou quatquer outro caso de
vacância, devendo ser reatizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de quatquer
desses eventos, uma Assembteia Geral, para que seja eleito o novo agente fiduciário.

7.4.1.

A Assembteia a que se refere a ctáusula7.4. acima poderá ser convocada pelo

Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Titulares de CRA que representem
5% (cinco por

cento), no mínimo, dos CRA em Circutação, ou peta CVM. Se a convocação

não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do termo final do prazo referido na ctáusuta
7.4.acima, caberá à Emissora efetuá-[a.

7.4.2.

A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à comunicação à
41

nos termos previstos no artigo 9o da lnstrução CVM

7.5.

n'583/16

Renúncia: Em caso de renúncia , o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de

suas funções

até que (i) uma instituição substituta seja indicada pela Securitizadora e aprovada

pelos Ttutares dos CRA;

e (ii) a instituição

substituta celebre

o aditamento ao Termo de

Securitização.

7.5.1.

Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obriga a restituir, no prazo de 48

(quarenta

e oito) horas da efetivação da renúncia, a parcela da remuneração

correspondente ao período entre a data da sua efetiva substituição e a data do próximo
pagamento, cujo valor será catculado pro rata temporis com base em um ano de 3ó0
(trezentos e sessenta) dias.

7.6.

Remuneração do Aqente Fiduciário: Pelo desempenho dos deveres

e atribuições

que

competem ao Agente Fiduciário, este receberá a seguinte remuneração da Emissora, devendo,
essa remuneração, no entanto, ser paga pela Devedora, conforme pactuado no Contrato de
Cessão:

(i)

serão devidas parcetas anuais de RS 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), sendo o

primeiro pagamento devido até o 5o (quinto) dia útit após a data de integratização
dos CRA, e os seguintes no mesmo dia dos anos subsequentes, catcutadas pro-rata

die, se necessário. A primeira parcela será devida ainda que a operação não seja
integralizada, a títuto de estruturação e implantação. A remuneração será devida
mesmo após o vencimento final, dos CRA, caso o Agente Fiduciário ainda esteja
exercendo atividades inerentes a sua função em retação à emissão, remuneração
essa que será catcutada

(ii)

pro rata die;

as parcelas citadas no item (i) acima serão reajustadas pela variação positiva
acumutada do IGP-M, ou na fatta deste, ou ainda na impossibitidade de sua
utilização, pelo índice que vier

a substituí-lo, a partir da data do

primeiro

pagamento, até as datas de pagamento seguintes, catcutadas pro-rato die, se
necessário;

(iii)

as parcetas citadas no

item (i) acima, serão acrescidas dos seguintes impostos:

ISS

(lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de
lntegração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Sociat), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), IRRF (lmposto de Renda

\

e

a incidir sobre a
remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada
Retido na Fonte)

quaisquer outros impostos que venham

pagamento;

7.7.

Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, os débitos em atraso ficarão

sujeitos à multa contratual de 7% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando

o vator do débito em atraso sujeito

a

atuatização monetária peto IGP-M, incidente desde a data da inadimptência até a data do efetivo
pagamento, calculado pro rata die.

7.8.

A remuneração não inctui despesas consideradas necessárias ao exercício da função de

agente fiduciário, em vatores razoáveis de mercado

e devidamente

comprovadas, durante a

imptantação e vigência do serviço, as quais serão cobertas peta Emissora, mediante pagamento
das respectivas cobranças acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em

nome da Emissora ou mediante reembolso, após prévia aprovação, sempre que possívet, quais

sejam: pubticaçöes em geral; custos incorridos em contatos telefônicos relacionados à emissão,
notificações, extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, digitatizaçöes, envio de
documentos, viagens, contatos tetefônicos, alimentação e estadias, despesas com especiatistas,
tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria lega[ aos Titulares dos CRA.

7.9.

Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inctusive as administrativas, em

que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos

CRA

deverão ser previamente aprovadas, sempre que possívet, e adiantadas petos Titulares dos CRA e,

posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora, sendo certo que a Devedora

e/ou Cedente devem pagar à Emissora os montantes a serem ressarcidos para o Agente Fiduciário.
Tais despesas a serem adiantadas petos Titutares dos CRA, correspondem a depósitos, custas e

taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da
comunhão dos Titulares dos CRA. Os honorários de sucumbência em ações judiciais serão
igualmente suportados pelos Titutares dos CRA, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na
hipótese da Devedora ou Cedente permanecer em inadimptência com retação ao pagamento desta

por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário soticitar garantia

dos

Titutares dos CRA para cobertura do risco de sucumbência.

7.10.

O Agente Fiduciário não

emitirá quatquer tipo de opinião ou fará quatquer juízo sobre a

orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição petos
Titutares dos CRA, comprometendo-se tão-somente

lhe forem transmitidas petos Titutares dos CRA.

N

qualquer responsabitidade sobre o resuttado ou so
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cumprimento das orientações dos Titutares dos CRA a ele transmitidas conforme definidas petos
Titutares dos CRA e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos
que venham a ser causados em decorrência disto aos Titutares dos CRA ou à Emissora. A atuação

do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da lnstrução

n'

583 da CVM, conforme alterada e dos

artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob quatquer forma ou
pretexto, de qualquer responsabitidade adicional que não tenha decorrido da tegistação aplicável.

7.11.

Sem prejuízo do dever de ditigência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá

que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora

ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob
qualquer hipótese, responsáve[ pela elaboração de documentos societários da Emissora, que
permanecerão sob obrigação legal

e regutamentar da Emissora etaborá-los,

nos termos da

[egistação aplicávet.

7.12.

Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabitidade

para os Titulares dos CRA e/ou exonerarem terceiros de obrigaçöes para com eles, bem como
aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento,
somente serão vátidos quando previamente assim detiberado pelos Titulares dos CRA reunidos em
Assembleia Gerat.

CLAUSULA OITAVA

8.1.

.

DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DOS CRA

Assembleia Geral: Os Titutares dos CRA desta Emissão poderão,

a

qualquer tempo,

reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre a matéria de interesse da comunhão.

8.2.

A Assembleia Geral dos Titutares dos CRA será convocada, a qualquer
tempo, sempre que a Emissora, o Agende Fiduciário e/ou os Titulares dos CRA jutguem
ConvocaÇão:

necessária.

8.2-.1. A Assembleia Geral dos Titulares dos CRA poderá ser convocada (i) peto Agente
Fiduciário; (ii) peta Securitizadora; ou (iii) por Titutares dos CRA que representem, no
mínimo, 5% (cinco por cento) dos CRA em Circulação.

8.2.2.

A convocação da Assembleia Geral de

publicado em jornal de grande circulação util
suas informações societárias, por 3(três) veze

/r

\l\
\_J

por escrito endereçada a cada um dos Titulares dos CRA, com antecedência de

15

(quinze) dias, em primeira convocação, ou com antecedência de 20 (vinte) dias em caso

de insuficiência dos bens no Patrimônio Separado, e com antecedência mínima de

8

(oito) dias, em segunda convocação.

8.2.3. A Assembl,eia

Geral reatizar-se-á no [oca[ onde a Emissora tiver a sede; quando

houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, as correspondências de convocação
indicarão, com clareza, o lugar da reunião. É permitido aos Titulares de CRA participar

da Assembleia Geral por meio de conferência etetrônica e/ou

videoconferência,

entretanto deverão manifestar o voto em Assembleia Geral por comunicação escrita ou
etetrônica, desde que nos termos da legistação prevista.

8.2.4. A presidência da Assembleia
Titutares dos

CR.A

Geral caberá ao Titutar de CRA eleito pelos demais

presentes, ao representante do Agente Fiduciário ou ao representante

da Emissora.
A Securitizadora e/ou os Titutares dos CRA poderão convocar representantes dos
prestadores de serviço contratados no âmbito da Emissão, bem como quaisquer terceiros

8.2.5.

para participar das Assembteias Gerais, sempre que a presença de qualquer
pessoas

for relevante para a deliberação da ordem do dia.

8.2.6.

O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais

dessas

e prestar

aos Titutares dos CRA as informações que lhe forem solicitadas.

8.3.

Voto: Cada CRA em Circutação corresponderá a um voto, sendo admitida a constituição
de mandatários, observadas as disposiçöes dos parágrafos primeiro e segundo do art. 126 da Lei

das Sociedades por Ações.

8.4.

lnstalação: A Assembleia Gerat instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
Titutares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRA em Circulação

e, em segunda convocação, com quatquer número.
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8.5.

Quórum: Toda e quatquer matéria submetida à detiberação dos Titutares dos CRA deverá

ser aprovada petos votos favoráveis de 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em
Circulação presentes mais 1 (um) voto, salvo se outro quórum for exigido neste Termo de
Securitização.

8.5.1. As detiberações relativas às atterações: (i) das datas de Amortização dos CRA,
(ii) do prazo de vencimento dos CRA; (iii) dos Eventos de Vencimento Antecipado
Automáticos; (iv) dos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos; e (v) dos
quóruns de detiberação previstos nesse Termo de Securitização, será tomada, seja em
primeira convocação da Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, por

Titulares dos Cftfi que representem no mínimo 90% (noventa por cento) dos CRA em
Circulação.

Para efeito da constituição de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou
detiberação da Assembteia Geral dos Titutares dos CRA em Circulação, os votos em
branco também deverão ser exctuídos do cátculo do quórum de detiberação da

8.5.2.

Assembteia Gerat.

8.5.3.

Este Termo de Securitização

e os demais

documentos vincutados

à

Oferta

poderão ser alterados, independentemente de detiberação de Assembteia Geral ou de

consulta aos Titutares de CRA, sempre que tat alteração decorra exctusivamente da
necessidade de atendimento de exigências da CVM ou das câmaras de tiquidação onde os

ou em consequência de normas tegais
regutamentares, ou da correção de erros materiais, e/ou ajustes ou correções de

CRA estejam registrados para negociação,

procedimentos operacionais reftetidos em quatquer dos documentos da Oferta que não
afetem os direitos dos Titutares de CRA, devendo ser, nesses casos, providenciada, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos.

tomadas petos Titulares dos CRA, observados os quóruns
estabelecidos neste Termo de Securitização, serão existentes, válidas e eficazes perante
a Securitizadora e vincularão todos os Titulares dos CRA, independentemente de terem

8.5.4. As detiberações

(

comparecido à Assembleia Gerat ou do voto proferido na respectiva Assembteia Geral dos
Titulares dos CRA.
\\

lndependentemente das formatidades previstas em lei, será considerada regular
a Assembteia Gerat dos Titutares dos CRA a que comparecerem os Titutares dos CRA.

8.5.5.
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8.6.

Assembleia Geral Razão

de Garantia Cessão Fiduciária: Em qualquer dos

casos

apresentados na Ctáusula Sexta do Contrato de Cessão Fiduciária, em caso de impossibitidade de
apresentação de Novos Contratos de Fornecimento que cumpram com os Critérios de Etegibitidade

(conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária)ou ainda no caso de não realização do
depósito de que trata o item 6.2.2.3. do Contrato de Cessão Fiduciária,

a

Devedora poderá

requerer à Emissora a convocação de Assembteia Gerat de Titulares de CRA para detiberar

a

respeito da possibitidade de aceitar como objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis os Novos
Contratos de Fornecimento que não cumpram com um ou mais Critérios de Etegibitidade. Em caso
de aprovação, (i) por 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação (conforme

definidos na CPR Financeira) mais 01 (um), em primeira convocação, ou (ii) por 50% (cinquenta
por cento) dos Titutares dos CRA presentes mais 01 (um), desde que presentes à Assembleia Geral
os Titutares dos CRA representando, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRA em Circutação, se

em segunda convocação, observado o previsto no Termo de Securitização, a Emissora e a
Devedora deverão aditar o Contrato de Cessão Fiduciária, nos termos do Anexo lll do Contrato de
Cessão Fiduciária, para inserir os Novos Contratos de Fornecimento.

CLÁUSULA NONA- FATORES DE RISCO

g.1

,

Fatores de Risco: as Partes concordam que os fatores de risco relacionados à Emissão

estão descritos no Anexo ll ao presente Termo.

CLÁUSULA DEZ-DOS EVENTOS DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA CPR FINANCEIRA

Vencimento Antecipado Automáticos: A Emissora deverá declarar
antecipadamente vencidas as obrigações constantes da CPR Financeira, independentemente de
aviso ou notificação ou consulta aos Titulares dos CRA, judiciat ou extrajudiciat, devendo a
Emissora, no entanto, notificar assim que ciente, à Devedora informando de tal acontecimento e
exigir o imediato pagamento, pela Devedora ou, caso não adimplido, peta Okinawa, do saldo

10.1. Eventos

de

devedor do Vator Devido, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios, na ocorrência
de quaisquer dos eventos previstos em tei e/ou de quaisquer dos eventos abaixo mencionados:

(i)

inadimplemento, por parte da Devedora ou pela Okinawa, com relação ao pagamento de
quatquer obrigação pecuniária relativa a CPR Financeira ou relativo ao Contrato de Cessão, não
sanado no prazo de 1 (um) Ola Útit contado da data do respectivo vencimento;

(ii)

ajuizamento de quatquer execução de títutos executivos contra a Devedora ou co

Okinawa, após a emissão da CPR Financeira, envotvendo pagamentos cujo valor, em conjunto ou
isotadamente, seja igual ou superior a

RS

2.000.000,00 (dois mithoes de reais), ou o equivalente

em outras moedas, desde que não seja(m) suspensa(s) ou revertida(s) em sede de embargos à
execução ou por quatquer outra medida judiciat cabívet;

(iii)

dissolução, extinção, requerimento de autofalência ou da própria insotvência, decretação

de falência, pedido de recuperação judiciat ou procedimento simitar, conforme legislação
apticávet, ou adoção de quatquer medida para recuperação extrajudicial e/ou tiquidação da
Devedora ou da Okinawa, ou de seus Controladores ou Controladas;

(iv)

pedido de fal,ência ou insotvência, ou procedimento simitar, conforme legistação apticávet,
contra a Devedora ou a Okinawa, ou de seus Controladores ou Controtadas, não etidido no prazo
tegat;

(v)

cisão, fusão ou incorporação da Devedora ou da Okinawa, inctusive incorporação de ações,
exceto (a) no caso de reorganização societária da Devedora ou da Okinawa, que não resutte na
atteração do número de ações detido pelos acionistas da Devedora ou da Okinawa, e desde que as
sociedades resultantes desta reorganização tornem-se avalistas da CPR Financeira nos termos e
condições aqui dispostos, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da conctusão da reorganização
societária; ou (b) em qualquer hipótese, desde que conte com a prévia e expressa autorização dos
Titutares dos CRA;

(vi)

transferência pela Devedora ou pela Okinawa de qualquer obrigaçäo prevista na

CPR

Financeira, sem a prévia e expressa autorização dos Titulares dos CRA;

(vii)

pagamento pel,a Devedora de dividendos, juros sobre capital próprio ou quatquer outra

participação nos lucros, quando

a

Devedora estiver em mora com retação

a

obrigações

decorrentes da CPR Financeira, exceto o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no

artigo 707 da Lei das Sociedades por Ações;

(viii)

caso a CPR Financeira ou o Avat, por quatquer motivo, deixe de ser vátido ou deixe de ser
oponível em retação à Devedora ou à Okinawa, respectivamente, ou, ainda caso a Devedora, a

Okinawa, ou quaisquer terceiros, tentem praticar ou interpor, ou pratiquem ou interponham,
quaisquer atos ou medidas, judiciais ou extrajudiciais, que objetivem anutar, questionar, revisar,
cancetar, repudiar, suspender ou invatidar a CPR Financeira, o Aval e/ou quaisquer das obrigações
da Devedora ou da Okinawa nos termos da CPR Financeira, conforme o caso;

(ix)

alteração do objeto social da Devedora que imptique na modificação de sua principal linha

de negócios, conforme disposto em seu estatuto social vigente na data de emissão da

CPR

Financeira, exceto se previamente autorizada petos Titulares dos CRA e permitida nos termos da
Lei no 8.929194;

(x)

redução do capital social da Devedora e/ou da Okinawa, ou resgate ou amortização de

ações sem a prévia e expressa autorização dos Titulares dos CRA, exceto redução de capital com
o objetivo de absorver prejuízos;

(xi)

caso ocorra qualquer uma das hipóteses mencionadas nos artigos 333 ou 1.425 e seguintes

do Código Civit Brasiteiro; e

(xii) a não renovaçäo

ou o cancelamento, revogação ou suspensão de autorizações e/ou
licenças, inctusive ambientais, que sejam exigidas por lei e de responsabitidade legal da
Devedora, exceto se, dentro do prazo de 40 (quarenta) dias corridos contados de tal não
renovação ou cancelamento, revogação ou suspensão, a Devedora comprovar a existência de
provimento judiciat autorizando a regular continuidade das atividades da Devedora, até a
renovação ou a obtenção da referida autorização ou licença.

10.2. Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos: Na ocorrência de quaisquer dos
eventos abaixo mencionados, a Emissora, na quatidade de titutar da CPR Financeira deverá
convocar, no prazo máximo de 10(dez) Dias Úteis contados da data em que tomar ciência da
ocorrência, assembleia gerat dos Titutares dos CRA para deliberar sobre a declaração do
vencimento antecipado das obrigações da CPR Financeira, observado o disposto no item 10.2.1.
abaixo:

(i)

descumprimento, peta Devedora

e/ou peto Okinawa, de quatquer obrigação não

pecuniária prevista na CPR Financeira (inctusive Descumprimento da Razão de Garantia Cessão
Fiduciária) ou no Contrato de Cessão, sendo certo que caso não exista prazo de cura específico

para o cumprimento da referida obrigação não pecuniária

a

Devedora obrigou-se

a sanar o

eventual descumprimento em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data do descumprimento;

(ii)

não manutenção, peta Devedora, de seus registros contábeis auditados por uma auditoria

externa realizada por auditor independente registrado na CVM;
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(iii)

qualquer declaração prestada na CPR Financeira seja inverídica, incorreta ou imprecisa em

qualquer aspecto retevante, a exclusivo critério dos Titulares dos CRA;

(iv)

inadimptemento de quatquer decisão judiciat transitada em jutgado ou de sentença

arbitral definitiva condenando ou determinando o pagamento após a emissão da

CPR Financeira,

pela Devedora ou peta Okinawa, de vator individuat ou gtobat, iguat ou superior a

RS

2.000.000,00

(dois mithões de reais) ou o equivalente em outras moedas;

(v)

reatização de operações com derivativos pela Devedora, peta Okinawa e/ou por quaisquer

uma de suas subsidiárias, com objetivo que não seja de hedgeelou que não seja swap em
operaçöes de financiamento e fixação do preço do etanol ou do açúcar, ou compra e/ou venda de
dólar no mercado futuro;

(vi)

alteração do controle societário direto ou indireto da Devedora, nos termos da Lei das

Sociedades por Ações;

(vii)

inadimptemento pecuniário ou vencimento antecipado de qualquer dívida da Devedora
e/ou da Okinawa cujo vator, individuat ou global, seja iguat ou superior a RS 2.000.000,00 (dois
mithões de reais) ou o equivalente em outras moedas;

protesto de títutos por cujo pagamento a Devedora ou Okinawa sejam responsáveis
(isol,ada ou conjuntamente), ainda que na condição de garantidoras, e cujo vator, individual ou

(viii)

gtobat, seja iguat ou superior a

RS

2.000.000,00 (dois mithões de reais) ou

o equivatente

em

outras moedas, salvo se, for vatidamente comprovado peta Devedora ou peto Okinawa que: (1) o

protesto foi cancetado ou sustado no prazo tegat; (2) foi apresentada defesa tempestivamente e
foram prestadas as devidas garantias em juízo, observadas as restrições contidas na CPR
Financeira no prazo tegat; ou (3) o montante do protesto foi devidamente quitado peta Devedora
em 10 (dez) Dias Úteis contados da data do protesto;

(ix)

desapropriação

ou confisco de ativos permanentes da Devedora e/ou da

Okinawa,

inctuindo participações, direta ou indiretamente detidas por estas, ocorridos após a emissão da
CPR Financeira, cujo vator, individuat ou gtobat, seja iguat ou superior a RS 2.000.000,00 (dois
mithões de reais) ou o equivalente em outras moedas ou que possa causar uma Mudança Adversa
Relevante (conforme abaixo definido);

(x)

no caso da ocorrência da sucessão da pessoa física dos acionistas indiretos da Devedora,
conforme descrita no "Acordo de Acionistas da Okinawa Administração e Participaçoes S.4.",

datado de 26 de agosto de 2011, conforme aditado em 20 de setembro de 2011, hÁja

\ T
\)
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pagamento de haveres para o cônjuge sobrevivente do acionista indireto da Devedora antes do
pagamento da dívida representada pela CPR Financeira;

(xi)

interrupção das atividades da Devedora de forma diversa daqueta prevista em seu ciclo

operacionat habitual por prazo superior a 40 (quarenta) dias corridos;

(xii) violação pela Devedora ou peta Okinawa, e/ou por quatquer de suas Controladas

ou

Controtadoras, de quatquer dispositivo da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, conforme

8.470, de 18 de março de 2015, conforme alterado, e do U.S.
ForeignCorruptpracticesActof 1977, e do UK BriberyAct de 2010, conforme apticáveis ("Leis
Anticorrupção") e da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, conforme atterada ( "Lei de Lavaeem

atterada,

do Decreto

no

de Dinheiro" );
existência de sentença condenatória transitada em jutgado em razão da prática de atos,
pela Devedora e/ou peta Okinawa, ou por quatquer de suas Controtadas ou Controtadores, no
exercício de suas funções, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou

(xiii)

trabalho escravo;
existência de sentença condenatória transitada em jutgado em razão da prática de atos,
pela Devedora e/ou peta Okinawa, ou por qualquer de suas Controtadas ou Controladores, que
importem em crime contra o meio ambiente, exceto, se imposta reparação à Devedora ou à

(xiv)

Okinawa, e/ou à qualquer de suas Controladas ou Controladoras, e esta a estiver cumprindo nos
exatos termos, condições e prazos estiputados na sentença;
caso o índice obtido peta divisão de Dívida tíquida por EBITDA fique superior ou igual a
3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), apurado e calcutado peta Devedora,
conforme Demonstrativos Financeiros etaborados petos auditores independentes da Devedora

(xv)

(,,Auditores lndependentes"), ao término de cada exercício sociat, a partir de 31 de dezembro de
consotidadas da Devedora
201g com base nas demonstrações financeiras combinadas

e

(,,Demonstrações Financeiras") de acordo com os princípios contábeis geratmente aceitos no
Brasi[ ("índices Financeiros");

reatize investimentos em Capex lndustriat Total, definido como (i)
investimentos em ativo imobilizado, tal como apresentado nas Demonstrações de Ftuxo de Caixa
nas Demonstrações Financeiras, deduzido das (ii) aquisições para formação da lavoura, tal como

(xvi)

caso

a Devedora

apresentado na nota expticativa do ativo imobilizado
auditada, de forma individual e/ou agregada:

da mesma

Demonstração Fin
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(a) durante

o ano calendário de 2019, superior a

RS 30.000.000,00

(trinta milhões de

reais); e

(b) a partir de 2020, superior a: (b.1) RS 30.000.000,00

(trinta mithões de reais)
quando o índice Dívida Líquida/EBITDA apurado no exercício social encerrado no ano
imediatamente anterior for maior ou igual a 2,5x; (b.2) RS 40.000.000,00 (quarenta
mithões de Reais) quando o índice Dívida Líquida/EBITDA apurado no exercício social
encerrado no término do ano imediatamente anterior for menor que 2,5x e maior ou igual
a 1,5x; e (b.3) y) RSa0.000.000,00 (quarenta mithões de reais) de forma que o índice
Dívida Líquida/EBITDA pro-forma considerando tais gastos e despesas seja igual a 2,5x ou
(z) um valor itimitado de forma que índice Dívida Líquida/EBITDA pro-forma

o

considerando

tais gastos

e

despesas seja iguat

a

1,5x quando

o índice Dívida

Líquida/EBITDA apurado para o exercício social encerrado no ano imediatamente anterior

for menor que 1,5x;

(c)

e

O índice Dívida Líquida/EBITDA acima será catcutado peta Devedora e validados por

seus auditores independentes

a partir de 31 de dezembro de 2019, já considerando

a

timitação do item "(xvi) (a)" acima.
10.2.1. A assembl,eia gerat dos Titulares dos CRA de que trata o item 10.2. acima será
convocada para deliberar peto não vencimento antecipado das obrigações constantes da
CpR Financeira. A detiberação pelo não vencimento antecipado da CPR Financeira deverá

ser tomada: (i) por 50% (cinquenta por cento) dos Titutares dos CRA em Circutação mais
01 (um), em primeira convocação, ou (ii) por 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos

01 (um), desde que presentes à Assembleia Geral os Titulares dos
CRA representando, no mínimo, 10lo (dez por cento) dos CRA em Circulação, se em
segunda convocação, observado o previsto no Termo de Securitização. No caso de não

CRA presentes mais

instatação, em segunda convocação, da referida assembleia geral dos Titulares dos CRA,
ou ainda no caso de não obtenção do quórum para deliberar, a CPR Financeira estará
automaticamente vencida.

cLÁusuLA oNzE - DlsPoslçÕes cenals
Autonomia das Disposições: Caso qualquer das disposiçöes ora aprovadas venha a ser
jutgada ilegal,, invátida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por

11.1.

jutgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem as disposições afetadas por
outras que, na medida do possívet, produzam o mesmo efeito.

11.2.

Modificações: Quatquer modificação a este Termo somente será vátida se reatizada p,or

escrito e com a concordância de todas as Partes que assinam este Termo.

11.3.

Reqistro e Averbação deste Termo: O Termo será entregue ao Agente Custodiante, nos

termos do artigo 23 da Lei no 10.931 /04 e do inciso lt do 51o da lnstrução CVM n' 414/04.

11.4.

Notificacões: Todos os documentos e as comunicações, sempre feitos por escrito, assim
como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados para
quatquer das Partes sob o presente Termo deverão ser encaminhadas para os seguintes
endereços:

(i)

para a Securitizadora:

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Rua Tabapuã, no 1123,21o andar,
CEP 04533-04, São Paulo

At.:

-

conjunto 215, ltaim Bibi

SP

Fernando Cruz e Jutiane Effting Matias

Fone: (11) 3370'7474
E-mai

(ii)

[: gestao@isecbrasi [. com. br

para o Agente Fiduciário:
pENTÁcONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MoBILÉROS
Avenida das Américas, no 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304
CEP 77640-102

- Rio de Janeiro,

RJ

At.: Marco Auretio Ferreira, Marcel[e Motta Santoro e Karolina Gonçatves Vangelotti
Fone: (21 ) 3385-4485

E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br

\\
\)
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11.4.1. Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que contenham
documentos ou comunicações, serão considerados entregues quando recebidos sob
protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasiteira de Correios e
Telégrafos ou por telegrama nos endereços acima.

11.5.

Renúncia: Não se presume renúncia a qualquer dos direitos decorrentes deste Termo.

Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissão no exercício de quatquer direito, faculdade

ou remédio que caiba aos Titutares dos CRA em razäo de qualquer inadimplemento das obrigações

da Securitizadora prejudicará tais direitos, facutdades ou remédios ou será interpretado como
renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimpl,emento, nem constituirá novação ou
precedente no tocante a quatquer outro inadimptemento ou atraso.

11.6.

Boa Fé: As Partes declaram, mútua

respeitando-se

e

expressamente, que este Termo

foi

celebrado

os princípios de propriedade e de boa fé, por livre, consciente e firme

manifestação de vontade das partes e em perfeita retação de equidade.

11.7.

Exatidão das lnformaçaeE: A Emissora se responsabitiza pela exatidão das informações e

declarações prestadas,

a

quatquer tempo, ao Agente Fiduciário

e

aos Titulares dos

CRA,

ressattando que anatisou ditigentemente os documentos retacionados aos CRA, para verificação de

sua legal,idade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção

e suficiência

das

informações disponibitizadas aos Titulares dos CRA.

11.8.

Tributação: A tributação apl,icável ao CRA encontra-se no Anexo lll a este Termo.

CLÁUSULA DOZE- DO FORO

Foro: Fica eteito o foro da comarca da cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo, com exctusão de qualquer outro, por

12.1.

mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Termo, em 2 (duas) vias
de iguat teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Pauto, 20de setembro de 2018.

(Espaço intencionalmente deixado em branco. Póginas de assinaturas abaixo)
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ANEXo r-cARAcrERísïcAs Dos DrRErros cREDrróruos vtNcuLADos

Cédula de Produto Rural Financeira n'0112018

a

Data de emissão: 20 de setembro de 2017;

a

Locat da emissão: São Paulo, SP;

a

Data de vencimento: 17 de outubro de2027

a

Produto: Cana de açúcar das safras 2018/2019, 2019 /7020, 2020/2071e 2021

a

Quantidade

total:

170721,

910391,46833 de toneladas de cana-de-açúcar, observada

a

tabela

constante do item 5.1. da CPR Financeira;
a

Preeo do Produto: RS 76,89 (setenta e seis reais e oitenta e nove centavos);

a

RemuneraÇão: Equivatente

a

100% (cem por cento) da variação acumutada das taxas

médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl de um dia, "overextra grupo", expressa
na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e

divutgada pel,a 83 S.A.

- Brasit,

Bolsa, Batcão ("83"), no informativo diário disponível em

sua página na internet (www.b3.com.br) ("Taxa Dl-Over"), acrescida de uma sobretaxa

equivalente a7% (dois por cento) a.a., base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculada a partir da Data de lntegralização do CRA;

da

A

Remu

Remuneração da CPR Financeira será paga

conforme tabela abaixo:

1

15/10/2018

91 0.391

,46833

z

16/11/2018

91 0.391

,4ó833

3

17

/12/2018

910.391,46833

4

15/01/2019

910.391,46833

5

15/02/2019

91 0.391

6

15/03/7019

910.391,46833

7

15/04/2019

91 0.391

8

15/05/2019

910.391,46833

9

17

/06/2019

895.218,27719

10

15/07 /2019

880.045,08605

11

15/08/2019

864.871,89491

12

16/09 /7019

849.698,70377

,4ó833

,46833

13

15/10/2019

834.525,51263

14

18/11t2019

81

9.352 32149

15

16/12t2019

81

9.352 32149

16

1s/01t2070

81

9.352 37149

17

17

18

16t03t2020

81

9.352 32149

19

15/04/2020

81

9.352 32149

70

15/05/2070

81

9.352 32149

21

15/06/2020

773.832,74808

zz

15/07 /7020

728.313 17466

23

17

t08t2070

682.793,60124

24

15t09t2020

637.274 02783

25

15/10/2020

591.754,45441

26

16/11t2070

546.234 88099

27

15/12-/2020

546.234,88099

28

15t01/2021

546.234,88099

29

17

/02/2021

546.234,88099

30

15/03/2021

546.234,88099

31

15/04/2021

546.234,88099

32

17

/05/2071

546.234,88099

33

15t06/2071

500.71 5,30758

34

15t07 /2021

455.195,73416

35

16/08/2021

409.676,16074

36

15/09/2021

364.1 56,58733

37

15/10/2071

318.637,01391

38

16/11/2021

773.117,44049

39

15/12/7021

273.117,44049

40

17

t01/2022

273.117,44049

41

15/07/2077

273.117,44049

42

15/03/2027

273.117,44049

43

18t04/2027

273.117,44049

44

16/05/Z0ZZ

273.117,44049

45

15/06t2022

227.597,86708

46

15/07 /7072

182.078,29366

47

15/08/2022

136.558,72024

48

15/09/2022

91.039,14683

49

17

/10/2072

45.519,57341

/02/2070

819.357,32149

Datas de Paqamento: o valor principat do Valor Devido será pago conforme tabela abaixo:

"\\

r

1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

zz
23

24

15/05t2019
17 /06/2019
15/07 /2019
15/08/7019
16/09 /2019
15t10/2019
15/05/2020
1s/06/2020
15/07 /2020
17 /08/2020
15/09t2020
15/10/2070
17 /05/202-1
1 5 / 06 I 2021
1 5 / 07 I 7071
16/08/2021
15/0912021
15/10/7021
16t05/2022
15/06t2022
15/0717022
15/08/2022
15t09/2022
17 /1012022
TOTAL

15.173 19113
15.173,19114
15.173,19114
15.173,19114
15.173,19114
1

5

1

73 ,19114

45.519,57341
45.519,57342
45.519,57342
45.519,57341
45.519,57342
45.519,57342
45.519,57341
45.519,57342
45.519,57342
45.519,57341
45.519,57347
45.519,57342.
45.519,57341
45.519,57342
45.519,57342
45.519,57341
45.519,57342
45.519,57342
910.391 ,46833

Garantias: Ava[, Alienação Fiduciária de lmóvet (a ser constituída totalmente em até 180
dias contados da Data de lntegratização) e Cessão Fiduciária de Recebíveis (a ser
constituída em até 60 (sessenta) dias contados da Data de lntegratização).

(
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ANEXO II

.

FATORES DE RISCO

Antes de tomar quatquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais lnvestidores deverão

considerar cuidadosamente,

à luz de suas próprias

situaçöes financeiras

e objetivos de

investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas
neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, devidamente assessorados
por seus consultores jurídicos e/ou financeiros.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora e dos demais
participantes da Oferta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos

abaixo retacionados. Caso quatquer dos riscos

e

incertezas aqui descritos se concretize,

os

negócios, a situação financeira, os resuttados operacionais da Securitizadora e da Atcoeste e,
portanto, a capacidade da Securitizadora efetuar o pagamento dos CRA, poderão ser afetados de
forma adversa.
Este Termo de Securitização contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos

e das obrigações assumidas peta Securitizadora no âmbito da Oferta. É essencial e
indispensávet que os lnvestidores leiam este Termo de Securitização e compreendam

CRA

integralmente seus termos e condições.
Para os efeitos deste Termo de Securitização, quando se afirma que um risco, incerteza ou

probtema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um "efeito adverso" sobre a
Securitizadora e sobre a Alcoeste, quer se dizer que o risco, incerteza 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 da Alcoeste, conforme o caso, exceto
quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se
entender expressões simitares neste Termo de Securitizaçáo como possuindo também significados
semethantes. 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 Atcoeste. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo, os CRA
podem não ser pagos ou ser pagos apenas parciatmente, gerando uma perda para o investidor.

Riscos Relacionados ao Ambiente Macroeconômico

Política Econômica do Governo Federal

A economia brasiteira tem sido marcada por frequentes, e por vezes, significativas intervenções

do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para
inftuenciar a economia do Brasit.
As ações do Governo Federal para controlar a inftação e efetuar outras políticas, envolveram no
passado, controte de satários e preços, desvatorização da moeda, controtes no fluxo de capital e

determinados timites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras. A Emissora não

tem controle sobre quais medidas ou potíticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e
não pode prevê-tas. Os negócios, os resuttados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da
Emissora podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na potítica púbtica federal,
estadual e/ou municipat, e por fatores como:

a

variação nas taxas de câmbio;

o

controte de câmbio;

a

índices de inflação;

a

flutuaçöes nas taxas de juros;

a

fal,ta de tiquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais;

a

racionamento de energia elétrica;

a

instabitidade de preços;

a

potítica fiscal e regime tributário; e

a

medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País

A

Emissora não pode prever quais potíticas serão adotadas peto Governo Federal

potíticas afetarão negativamente

a

economia, os negócios

e se essas

ou desempenho financeiro

do

Patrimônio Separado e por consequência dos CRA.

Ef ei tos da Polí ti

ca Anti - I nf laci onári a

Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação consideráveis. A inflação e as medidas do
Governo Federat para combatê-ta, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle

inftacionário, contribuíam para a incerteza econômica e aumentavam a volatitidade do mercado
de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controte da inftação frequentemente
têm inctuído a manutenção de potítica monetária restritiva com attas taxas de juros, restringindo
assim a disponibitidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas
tomadas peto Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de
câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material desfavor
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sobre a economia brasiteira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.

Caso o Brasit venha a vivenciar uma significativa inftação no

futuro, é possível que a Devedora não

tenha capacidade de acompanhar estes efeitos da inftação. Como o repagamento dos lnvestidores

está baseado no pagamento peta Devedora, isto pode alterar

o retorno previsto petos

lnvestidores.

tnstabilidade da taxa de cômbio e desvalorização do Real
A moeda brasiteira tem historicamente sofrido frequentes desvatorizaçöes. No passado, o Governo

Federal implementou diversos planos econômicos

e fez uso de diferentes políticas

cambiais,

incl,uindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a
frequência dos ajustes variou de diária a mensa[), sistemas de câmbio ftutuante, controtes
cambiais e dois mercados de câmbio. As desvatorizações cambiais em períodos de tempo mais
recentes resuttaram em flutuaçoes significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar em

outras moedas. Não

é

possível assegurar que

a taxa de câmbio entre o Rea[ e o Dólar irá

permanecer nos níveis atuais.

As depreciações do Reat

frente ao Dótar também podem criar pressões inftacionárias adicionais no

Brasit que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora.

Efeitos da Elevação Súbíta da Taxa de iuros

A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda do investidor por títutos e vatores
mobitiários de companhias brasiteiras e por títutos que tenham seu rendimento pré-fixado em
níveis inferiores ags praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a
liquidez dos CRA pode ser afetada desfavoravelmente.
Efeitos da Retração no Nível do Atividade Econômica

crescimento da economia brasileira, aferido por meio do PIB tem
desacelerado. A retração no nível da atividade econômica poderá significar uma diminuição na
securitização dos recebíveis do agronegócio, trazendo, por consequência, uma ociosidade
Nos úttimos anos,

o

operaciona[ à Emissora.

Alteraçöes

na

legistação

tributória do Brasil poderão afetar adversamente os

resul
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operacionais da Emissora

O Governo Federal regularmente implementa atterações no regime fiscat, que afetam os
participantes do setor de securitização, a Emissora e seus ctientes. Essas alterações incluem
mudanças nas atíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação

é associada a determinados

propósitos governamentais específicos. Atgumas dessas medidas

poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez,
influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não
há garantias de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa ou a sua
lucratividade se ocorrerem atterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.
Riscos Relacionados ao Mercado e ao Setor de Securitização Agrícola
Recente desenvolvimento da securitização agrícola pode gerar risco iudiciais aos lnvestidores

A securitização de créditos do agronegócio é uma operação recente no mercado de capitais
brasiteiro. Só houve um votume maior de emissões de certificados de recebíveis do agronegócio
nos últimos 4 (quatro) anos. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa que
outras emissões de vatores mobitiários,

já que envolve estruturas jurídicas de segregação

dos

riscos da Emissora.

forma, por se tratar de um mercado recente no Brasi[, com aproximadamente 4 (quatro)
anos de existência no País, ete ainda não se encontra totatmente regutamentado, podendo
ocorrer situações em que ainda não existam regras que o direcione, gerando assim um risco aos
Dessa

lnvestidores, uma vez que

o

Poder Judiciário poderá, ao analisar

a

Emissão

e interpretar as

normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos lnvestidores.
Não existe jurisprudência firmada acerce da securitização, o que pode acarretar perdas por

parte

dos lnvestidores.

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitização considera
um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos púbticos

ou privados tendo por diretrizes a tegislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade
e da fatta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasiteiro em retação à estruturas

de securitizaçáo, em situaçöes adversas poderá haver perdas por parte dos Titutares de CRA em
razáo do dispêndio de tempo e recursos para execução judiciat desses direitos.

Riscos Relacionados à Emissora

Emissora dependente de registro de companhia aberta

A Emissora foi constituída com o escopo de atuar como securitizadora de créditos do agronegócio,

por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. Para tanto, depende da
manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em retação às
companhias abertas, seu registro poderá ser suspenso ou mesmo cancelado, afetando assim as
suas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio.

Nõo realização do Patrimônio Separado

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 no 9.514/97 e da Lei n'11.076/04. Quatquer atraso ou fatta de recebimento dos Direitos
Creditórios pela Emissora afetará negativamente a capacidade da Emissora de honrar suas
obrigações decorrentes dos CRA. Na hipótese da Emissora ser declarada insotvente, conforme

previsto no Termo de Securitização, o Agente Fiduciário deverá assumir temporariamente a
administração do Patrimônio Separado ou optar peta tiquidação deste, que poderá ser insuficiente
para quitar as obrigações da Emissora perante os Titutares de CRA.

Não aquisição de créditos do agronegócio

A Emissora não possui a capacidade de originar créditos para securitização, sendo suas emissões
reatizadas com créditos originados por terceiros. Portanto, o sucesso na identificação e reatização
de parcerias para aquisição de créditos é fundamental para o desenvotvimento de suas atividades.
A Emissora pode ter dificuldades em identificar oportunidades atraentes ou pode não ser capaz de

efetuar os investimentos desejados em termos economicamente favoráveis. A falta de acesso a
capitat adicionat em condiçöes satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvotvimento
futuros das atividades da Emissora, o que pode prejudicar sua situação financeira, assim como
seus resultados operacionais, o que terminaria por impactar suas atividades de administração e
gestão do Patrimônio Separado.
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Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissõo

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a reatização de atividades, como
auditores, agente fiduciário, agente de cobrança, dentre outros. Caso, conforme aplicávet, alguns
destes prestadores de serviços aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços

com a quatidade e agitidade esperada peta Emissora, poderá ser necessária a substituição do
prestador de serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar
adversamente os resuttados da Emissora, bem como criar ônus adicionais ao Patrimônio Separado.

Adicionalmente, caso atguns destes prestadores

de serviços sofram processo de falência,

aumentem significativamente seus preços ou não prestem serviços com a quatidade e agitidade

a substituição do prestador de serviço, o que
poderá afetar negativamente as atividades da Emissora e, conforme o caso, as operações e

esperada pela Emissora, poderá ser necessária

desempenho referentes à Emissão.

Riscos associados à guarda física de documentos pelo Agente Custodiante

A

Emissora contratará

o Agente Custodiante, que será responsável peta guarda física dos

Documentos Comprobatórios que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios. A perda e/ou

extravio de referidos Documentos Comprobatórios poderá resuttar em perdas para os Titutares de
CRA.

Administração e desempenho

A capacidade da Emissora de manter uma posição competitiva e a prestação de serviços de
quatidade depende em larga escala dos serviços de sua alta administração. Nesse sentido, a
Emissora não pode garantir que terá sucesso em

atrair e manter pessoal quatificado para integrar

sua alta administração. A perda dos serviços de quatquer de seus membros da atta administração

ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-[a, pode causar um efeito
adverso retevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Emissora, o que
terminaria por impactar suas atividades de administração e gestão do Patrimônio Separado.

A

Emíssora

poderó estar sujeita à falência, recuperação judicial ou extraiudicial

Ao tongo do prazo de duração dos CRA, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,
recuperação judiciat ou extrajudiciat. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime
Fiduciário e o Patrimônio Separado, eventuais contingências da Emissora, em especial as fi

ó5

previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar os Direitos Creditórios, principalmente em razão da

fatta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.
Riscos Relacionados à Devedora, à Agropecuária Arakaki e à Okinawa

Efeitos adversos na Remuneração e Amortização

Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento integral e

tempestivo, pela Devedora, pela Agropecuária Arakaki ou peta Okinawa, dos valores devidos no
âmbito da CPR Financeira e do Contrato de Cessão, a capacidade de adimplemento da Devedora,
da Agropecuária Arakaki e da Okinawa poderá ser afetada em função de sua situação econômico

financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, o que poderá afetar o fluxo de
pagamentos dos CRA.

Capacidade creditícia e operacional da Devedora, da Agropecuória Arakaki e da Okinawa

O pagamento dos CRA está sujeito ao desempenho da capacidade creditícia e operacional da
Devedora, da Agropecuária Arakaki e da Okinawa, sujeitos aos riscos normatmente associados à
concessão de empréstimos e ao aumento de custos de outros recursos que venham a ser captados

peta Devedora, pela Agropecuária Arakaki e peta Okinawa e que possam afetar o seu respectivo

fluxo de caixa, bem como riscos decorrentes da ausência de garantia quanto ao pagamento
pontual ou totat do principat e juros pela Devedora, peta Agropecuária Arakaki e pela Okinawa.
Adicional,mente, os recursos decorrentes da excussão da CPR Financeira podem não ser suficientes

para satisfazer a integratidade das dívidas constantes dos instrumentos que tastreiam os CRA.
Portanto, a inadimptência da Devedora, da Agropecuária Arakaki e da Okinawa pode ter um efeito
material adverso no pagamento dos
Regu lamentação

das ativi dades

de

CRA.

senvolvi das pe la Devedora

A Devedora está sujeita a extensa regutamentação federat, estadua[ e municipal retacionada à
proteção do meio ambiente, à saúde e segurança dos trabalhadores relacionados à atividade,
conforme aplicável, podendo estar expostos a contingências resultantes do manuseio de materiais
perigosos e potenciais custos para cumprimento da regulamentação ambiental.
Políticas e regulamentações governamentais para o setor agrícola

\l

t\

Potíticas

e regutamentos governamentais

exercem grande inftuência sobre

a produção e

a

demanda agrícota e os fluxos comerciais. As potíticas governamentais que afetam o setor agrícola,

tais como potíticas retacionadas a impostos, tarifas, encargos, subsídios, estoques regutares e
restrições sobre a importação e exportação de produtos agrícolas e commodities, podem
influenciar a lucratividade do setor, o ptantio de determinadas safras em comparação a diferentes
usos dos recursos agrícolas,

a tocalização e o tamanho das safras, a negociação de commodities

e o volume e tipos das importações e exportações. Futuras
pol,íticas governamentais no Brasit e no exterior podem causar efeito adverso sobre a oferta,
demanda e preço dos produtos da Devedora, restringir sua capacidade de fechar negócios no
mercado em que atuam e em mercados que pretendem atingir, podendo ter efeito adverso nos
processadas ou näo processadas,

seus resuttados operacionais e, consequentemente, podendo afetar a capacidade de pagamento

dos Direitos Creditórios. Os preços do açúcar, assim como os preços de outras commodities no
Brasil, estiveram, no passado, sujeitos a controle peto Governo Brasileiro. Os preços do açúcar no
Brasit não têm sido controlados desde 1997. Entretanto, medidas de controle de preços podem ser
impostas no futuro. Quaisquer alterações nas políticas e regulamentações governamentais em
relação ao etanol, açúcar ou cana-de-açúcar poderão afetar adversamente a Devedora.

Risco de Concentração e

efeitos adversos na Remuneração

e Amortização

Os Direitos Creditórios são devidos em sua totalidade pela Atcoeste, sendo a CPR Financeira que

lhes representa, avatizada pela Okinawa. Nesse sentido, o risco de crédito do lastro dos CRA está
concentrado na Alcoeste e na Okinawa, sendo que todos os fatores de risco a etas aplicáveis,

potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Direitos
Creditórios

e,

consequentemente, a Amortização

e

Remuneração dos CRA. Uma vez que os

pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento integral e tempestivo, pela

Atcoeste, dos vatores devidos no âmbito da CPR Financeira, bem como da tempestiva e regular
execução do Aval, os riscos a que a Alcoeste e/ou a Okinawa estão sujeitas podem afetar
adversamente a capacidade de adimptemento da Alcoeste e/ou da Okinawa na medida em que
afetem suas atividades, operações e respectivas situações econômico-financeira, as quais, em
decorrência de fatores internos e/ou externos, poderão afetar o fluxo de pagamentos dos Direitos
Creditórios e, consequentemente, dos CRA.
Riscos Relacionados ao Setor em que a Devedora Atua

Desenvolvi mento do Agronegócio
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Não há como assegurar que, no futuro,

o agronegócio brasileiro: (i) manterá a taxa de

crescimento e desenvolvimento que vem sendo observado nos últimos anos; e (ii) não apresentará
perdas em decorrência de condiçoes climáticas desfavoráveis, redução de preços de commodities

do setor agrícol,a nos mercados nacional e internacional, atterações em potíticas de concessão de

crédito para produtores nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais quanto de entidades
privadas, que possam afetar a renda da Devedora e, consequentemente, sua capacidade de
pagamento, bem como outras crises econômicas e potíticas que possam afetar o setor agrícota em

geral. A redução da capacidade de pagamento da Devedora poderá impactar negativamente

a

capacidade de pagamento dos CRA.

Riscos Climáticos

As atterações ctimáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos cictos produtivos de
cana de açúcar, por vezes gerando choques de oferta, quebras de safra, volatitidade de preços,
atteração da qual,idade e interrupção no abastecimento dos produtos por etas afetados.

contexto, a capacidade de produção da cana-de-açúcar pode ser adversamente afetada,
gerando dificutdade ou impedimento do cumprimento das obrigações da Devedora, o que pode
Nesse

afetar a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios.

As

lavouros podem ser afetadas

por doenças e pragas que poderão destruir uma parcela

signifi cativa das plantações.

e pragas nas lavouras da Alcoeste podem ocorrer e ter um efeito devastador em suas
lavouras, potencialmente inutitizando a totaLidade ou parte substanciat das lavouras afetadas.
Mesmo se somente uma parcela da lavoura for afetada, seus negócios e situação financeira
poderão ser adversamente afetados peto fato de terem investido uma parcela significativa de
recursos no plantio da lavoura afetada. Os custos relativos ao tratamento de tais doenças
costumam ser altos. Quaisquer incidentes sérios de doenças ou pestes em suas tavouras, e os
Doenças

custos relacionados, poderão afetar adversamente seus níveis de produção e, consequentemente,

e o desempenho financeiro geral, impactando a capacidade de pagamento
dos Direitos Creditórios e, portanto, na obtenção de recursos para cumprimento das obrigações

suas vendas tíquidas

perante os Titulares de CRA.
Condições climáticas adversas poderão reduzir o vo

que

a

Alcoeste cultiva e compro em determinada s
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de crescimento da cana-de-aç(tcar

A produção de açúcar da Alcoeste depende do volume e teor de sacarose da cana-de-açúcar que

cultiva ou que é fornecida por agricuttores locatizados nas proximidades das suas usinas. O
rendimento da safra e o teor de sacarose na cana-de-açúcar dependem principatmente de
condições climáticas, tais como índice de chuvas e temperatura, que podem variar.
Historicamente, as condições cl,imáticas têm causado votatitidade nos setores de etanol e açúcar

e, consequentemente, nos resuttados

operacionais da Alcoeste por prejudicarem as safras ou

reduzirem as cotheitas. Enchentes, secas e geadas podem afetar de forma prejudicial a oferta e
os preços das commodities agrícolas que são vendidos ou utitizados nos negócios da Alcoeste.

Os movimentos sociais podem

afetar o uso de propriedades agrícolas ou causar danos a eles

Os movimentos sociais são ativos no Brasil

e defendem a reforma agrária e redistribuição

da

propriedade por parte do Governo Brasileiro. Alguns membros de tais movimentos praticaram e
podem vir a praticar a invasão e ocupação de terras agrícolas. A Atcoeste não pode garantir que

tais propriedades agrícolas não estarão sujeitas, eventuatmente, a invasão ou ocupação por tais
movimentos sociais. Quatquer invasão ou ocupação pode materialmente afetar o uso das terras e

o cuttivo de cana-de-açúcar, bem como afetar adversamente os negócios da Alcoeste, situação
financeira e operacionat.

Volatilidade de preço

A variação do preço da cana-de-açúcar e/ou de seus subprodutos pode exercer um

grande

impacto nos resuttados da Atcoeste. Tat como ocorre com outras commodities, os subprodutos da
cana-de-açúcar e a própria cana-de-açúcar estão sujeitos a flutuações em seu preço em função da
demanda interna

e

externa, do votume de produção

e dos estoques mundiais (conforme

apticávet). A ftutuação do preço da cana-de-açúcar ou dos demais subprodutos da cana-de-açúcar
pode ocasionar um grande impacto na rentabilidade da Alcoeste se a sua receita com a venda de

cana-de-açúcar e/ou subprodutos estiver abaixo do seu custo de produção e, consequentemente,
comprometer a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios.

Riscos comerciois

Os subprodutos da cana-de-açúcar

- quais sejam, açúcar e etanol - são commodities impo

no mercado internacional, sendo que o açúcar é um componente importante na dieta de várias
nações e o etanol compõe parcela retevante da matriz energética brasileira e de diversos outros
países. Como qualquer commodity nessa situação, seu preço pode sofrer variação no comércio

internacional em função da imposição de barreiras alfandegárias ou não tarifárias, tais como
embargos, restrições sanitárias, políticas de cotas comerciais, sobretaxas, contencioso comercial
internacionat, dentre outros. Quatquer ftutuação de seu preço em função de medidas de comércio
internacionat pode afetar a capacidade de produção ou comerciatização da Alcoeste, bem como a
capacidade de exportação por parte da Atcoeste, e, consequentemente, os pagamentos no âmbito
dos Direitos Creditórios.

Risco de Armazenamento

A armazenagem inadequada da cana-de-açúcar, da data da cotheita até a data da entrega para os

seus compradores, pode ocasionar perdas no preço da cana-de-açúcar decorrentes de, dentre
outros: (i) excesso de umidade; (ii) attas temperaturas; (iii) fathas no sistemas de controle do

ambiente no armazém; (iv) perda de qual,idade; e (v) fathas no manuseio da cana-de-açúcar. As
perdas podem ocorrer por falhas da Atcoeste. A redução do preço da cana-de-açúcar decorrente

da armazenagem inadequada poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento da
Atcoeste.

Risco de transporte

As deficiências da malha rodoviária, ferroviária ou hidroviária, tais como estradas sem asfatto ou

sem manutenção, insuficiência de ferrovias, principalmente nas regiões mais distantes do porto,
ocasionam altos custos de logística

e, consequentemente, perda da rentabitidade da cana-de-

açúcar. Da mesma forma, a fatha ou imperícia no manuseio para transporte, seja em trens,
caminhões ou embarcações, pode acarretar perdas de produção, desperdício de quantidades ou
danos à cana-de-açúcar. As constantes mudanças ctimáticas, como excesso de chuva, vêm
ocasionando piora no estado de conservação das estradas, o que pode acarretar em um aumento

de perda de produção acima do previsto, podendo afetar a capacidade de adimplemento

dos

I

Direitos Creditórios peta Alcoeste.
Risco Relacionados aos CRA e à Oferta

\

Risco de Adoção da Taxa Dl para cálculo da Remuneração
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A Súmuta no 176, editada peto Superior Tribunat de Justiça, enuncia que é nula a c[áusula que
sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa Dl divutgada peta 83. A referida
súmula não vincuta as decisões do Poder Judiciário e decorreu do jutgamento de açöes judiciais
em que se discutia a vatidade da apticação da Taxa Dl divutgada pela 83 em contratos utitizados

em operações bancárias ativas. Há a possibitidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula
no 176 vir a ser apticada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa Dl não é vátida como

fator de remuneração dos CRA. Em se concretizando referida hipótese, o índice que vier a ser
indicado peto Poder Judiciário para substituir a Taxa Dl, poderá (i) amptiar o descasamento entre
os juros da CPR Financeira

ea

Remuneração; e/ou

(ii) conceder aos Titulares de

CRA juros

remuneratórios inferiores à atual Remuneração, bem como limitar a apticação de fator de juros

timitado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da tegistação brasiteira aplicávet à fixação de
juros remuneratórios.
Risco de AmortizaçãolResgate Antecipada(o)

da

CPR

Financeira

A CPR Financeira prevê determinadas hipóteses em que a Devedora poderá exercer a Amortização

Extraordinária ou

o

Resgate Extraordinário integrat da CPR Financeira. Nesse caso haverá a

amortização/resgate antecipados dos CRA. A reatização da amortização extraordinária parcial ou

total ou resgate antecipado totat podem diminuir o horizonte de investimento dos investidores
caso tais pagamentos tivessem sido reatizados nas datas inicialmente previstas. Ademais, os
investidores podem não encontrar alternativas de investimento nas mesmas condições de prazo e
remuneração que as desta Emissão.

Risco de

crédito

O pagamento dos CRA não conta com a coobrigação da Emissora. Sendo assim, a Emissora está
exposta ao risco de crédito decorrente do não recebimento dos Direitos Creditórios que lastreiam
os CRA. Essa impontuatidade, se reiterada, poderá importar a insolvência da Emissora.

Riscos Relativos ao Pogamento Condicionado e Descontinuidade

(
As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos lnvestidores decorrem direta ou

indiretamente dos pagamentos dos Direitos Creditórios e/ou da tiquidação das Garantias. Os
recebimentos de tais pagamentos ou tiquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas
para pagamento de juros e amortizações dos CRA, podendo causar descontinuidade do ftuxo de
caixa esperado dos CRA. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de

\

(N
\)

esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judiciat ou extrajudiciat dos Direitos

e das Garantias, caso o vator recebido não seja suficiente para saldar os CRA, a
Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de

Creditórios

eventuais saldos aos lnvestidores.

Adicionalmente,

a

realização

de

pré-pagamentos poderá resuttar

em dificutdades de

reinvestimentos por parte do lnvestidor à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRA.

Risco do Quórum de deliberação em assembleia

geral de Titulares de CRA

As detiberações a serem tomadas em assembleias gerais de Titulares dos CRA são aprovadas peta

maioria presente ou por quóruns qual,ificados em retação ao CRA, conforme matéria

a

ser

detiberada. Os lnvestidores que detenham pequena quantidade de CRA, apesar de discordarem de
alguma deliberação a ser votada em assembteia geral de Titulares dos CRA, podem ter que aceitar
as decisões tomadas pelos detentores da maioria qualificada dos CRA. Como não há mecanismos

de venda computsória no caso de dissidência do Titutar dos CRA em determinadas matérias
submetidas à del,iberação em assembteia geral, os lnvestidores poderão ser prejudicados em
decorrência de deliberaçöes tomadas em desacordo com os seus interesses.

Baixa Liquidez no lvlercado Secundário

O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio no Brasil apresenta baixa
tiquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos
CRA

que permita sua atienação petos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam

peto desinvestimento. O lnvestidor que adquirir os CRA poderá encontrar dificutdades para
negociá-tos no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRA

por todo o prazo da Emissão.

Decisões

judiciais sobre a lvledida Provisória no 2.158-35/01 podem comprometer

o

Regime

Fiduciário

A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu arligo 76,
estabetece que "as normas que estabeteçam a af
patrimônio de pessoa física ou jurídica näo produze

fiscat, previdenciária ou trabathista, em especial
são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo únic
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respondendo pelos débitos ati referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu
espótio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Direitos Creditórios e os recursos dete decorrentes, inclusive

as Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado poderão ser atcançados por
credores fiscais, trabalhistas

trabalhistas

e

e, em atguns casos, por credores
físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo

previdenciários da Emissora

e previdenciários de pessoas

econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabitidade solidária e subsidiária de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra,

concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRA, de forma privitegiada,
sobre o produto de reatização dos Direitos Creditórios, em caso de fatência. Nesta hipótese, é
possível que Direitos Creditórios näo venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRA
após o pagamento daqueles credores.

Riscos Referente à Cessão Fiduciária de Recebíveis

A Cessão Fiduciária de Recebíveis não estará constituída quando da tiquidação da Oferta, tendo a

a obrigação de constituir essa garantia no prazo de 60 (sessenta) dias
da Data de lntegratização. Caso a Cessão Fiduciária de Recebíveis não venha a ser

Devedora assumindo
contados

constituída nesse prazo e bem como não sejam cumpridas as demais Condições Precedentes para
Liberação do Valor de Aquisição, poderá ocorrer

o

Pagamento Antecipado Obrigatório da CPR

Financeira com a consequente Amortização Antecipada Obrigatória dos CRA. Caso isso ocorra, os
Titutares de CRAs poderão ter dificuldades de reinvestimentos à mesma taxa estabelecida como
remuneração dos CRA.

Adicionatmente, a Cessão Fiduciária de Recebíveis não garante integralmente o adimplemento das
Obrigações Garantidas, garantindo apenas o equivalente a 120% (cento e vinte por cento) das 12

(doze) Remunerações da CPR Financeira subsequentes. No caso de inadimplência das obrigaçöes
assumidas na CPR Financeira

e/ou no Contrato de Cessão

essa garantia será

insuficiente para

a

quitar a totatidade das Obrigações Garantidas.
Risco relacionados às Garantias Fidejussórias

O Avat, a Fiança e a Coobrigação poderão ser afetados peta eventual insolvência ou incapacidade

de pagamento da Okinawa e/ou da Cedente.
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Risco Referente à Alienação Fiduciória

de Bens lmóveis

A Atienação Fiduciária de Bens lmóveis não estará constituída quando da tiquidação da Oferta,
sendo que: (a) o Contrato de Atienação Fiduciária cetebrado nessa data ainda não encontra-se
devidamente registrado no cartório de registro de imóveis competente; e (b) a Cedente assumiu a

obrigação de constituir garantia adicional de alienação fiduciária de imóveis por meio dos
Aditamentos ao Contrato de Alienação Fiduciária. Caso a Atienação Fiduciária de Bens lmóveis não
venha a ser constituída integralmente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de

lntegratização haverá o Pagamento Antecipado Obrigatório da CPR Financeira com a consequente
Amortização Antecipada Obrigatória dos CRA. Caso isso ocorra, os Titulares de CRAs poderão ter
dificutdades de reinvestimentos à mesma taxa estabetecida como remuneração dos CRA.

Adicionalmente, uma vez constituída

a

Atienação Fiduciária de Bens lmóveis não há como

assegurar tiquidez na execução dessa garantia, no caso de inadimptência das obrigações assumidas

na CPR Financeira e/ou no Contrato de Cessão. Se a Emissora não conseguir concluir a execução

da alienação fiduciária incidente sobre os Bens lmóveis, os Titulares de CRA poderão

ser

prejudicados.

Risco Relacionado ao Arrendamento dos Bens lmóveis

Os lmóveis objeto da Alienação Fiduciária poderão estar arrendados para a Fiduciante ou para

terceiros. Nesse sentido, caso seja necessário excutir a garantia de Atienação Fiduciária

a

Emissora poderá ter timitações decorrentes da obrigação de respeitar as condições estabelecidas
no contrato de arrendamento em caso de atienação dos lmóveis.

Rfscos relacionados à Conta lnvestimento

Os recursos do Vator de Aquisição serão depositados na Conta lnvestimento, que não está sob

titutaridade da Emissora e serão aplicados nas Aplicações Financeiras Conta lnvestimento. Por não

ser uma conta vincutada, a XP lnvestimentos e a Emissora não controlará a movimentação de
recursos financeiros não apticados em atguma das Apticações Financeiras Conta lnvestimento,
sendo que caso a Atcoeste soticite

tal movimentação, a XP lnvestimentos não poderá negar tal

pedido. Caso a Alcoeste soticite os recursos não aplicados em Aplicaçöes Financeiras Conta
lnvestimento não haverá como a Emissora bloquear essa transferência, cabendo, somente, a
declaração de Evento de Vencimento Antecipado.
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Ainda, por não se tratar de conta vinculada, a Conta lnvestimento é mais suscetível a bloqueio
por conta de dívidas da Devedora.
Quatquer movimentação na Conta lnvestimento em desacordo com o estabetecido no Contrato de
Cessão poderá impactar na tiberação dos recursos do Valor de Aquisição ou na própria garantia da
Cessão Fiduciária

de Recebíveis.

Esses impactos poderão

afetar a capacidade de pagamento da

Devedora ou na própria efetividade da garantia, prejudicando, assim, os Titutares dos CRl.

Riscos relacionados ò Tributoçao dos CRA

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titutares dos CRA
estão isentos de IRRF - lmposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de

tal tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRA e
pode ser atterado ao longo do tempo. Eventuais atterações na legistação tributária, etiminando tal
isenção, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRA, ou ainda a
pessoas físicas. Porém,

criação de novos tributos apticáveis aos CRA, poderão afetar negativamente o rendimento tíquido
dos CRA esperado pelos lnvestidores.

Excussão

da A|ienação Fiduciória de Bem lmóvel

Nos termos dos Contrato de Atienação Fiduciária, a Devedora não renunciou expressamente ao

quanto disposto no art. 27,57o e

S 5o,

da Lei n'9.514/1997 de forma que em caso de excussão da

Atienação Fiduciária de Bem lmóvet no segundo teitão o maior lance oferecido não for igual ou

superior ao vator da dívida, considerar-se-á extinta a dívida e exonerada
Obrigações Garantidas, o que poderá impedir a excussão das demais garantias.

a Devedora

das

f
\

ANEXO ilr - TRIBUTAçÃO DOS CRA

Os Titutares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste Termo de

Securitização para fins de avatiar o tratamento tributário de seu investimento em CRA, devendo
consuttar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, inclusive

quanto

a

outros tributos que não

o

imposto de renda eventuatmente aplicáveis

a

esse

investimento ou a ganhos porventura auferidos em transações com CRA.

IMPOSTO DE RENDA

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes

no Brasil

Como regra geral, os ganhos rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras
estão sujeitos à incidência do lRF, a ser calcutado com base na aplicação de alíquotas regressivas,

apticadas em função do prazo do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180
(cento e oitenta) dias: atíquota de 72,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de
1g1 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: atíquota de 20% (vinte por cento);

(iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5%
(dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias:
atíquota de 15% (quinze por cento). Este prazo de aplicação é contado da data em que o
investidor efetuou o investimento, até a data de resgate.

Não obstante, há regras específicas apticáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
quatificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições financeiras, fundos
de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada, sociedades de capitatizaçáo,
corretoras e distribuidoras de títutos e vatores mobitiários e sociedades de arrendamento

mercantit, ou investidor estrangeiro.
O IRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base
no lucro reat, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido,
gerando

o direito à restituição ou

compensação com

o lmposto de

Renda da Pessoa Jurídica

apurado em cada período de apuração, uma vez que a totalidade do resultado positivo deverá ser
na
computado na base de cátcul,o no IRPJ e da CSLL. O rendimento também deverá ser computado
base de cálcuto do IRPJ e da CSLL.
Regra gerat, as atíquotas do lRpJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional

de

10%,

@eL
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por cento) sendo o adicional calculado sobre a parceta do lucro tributávet que exceder o
equivalente a RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; já atíquota da CSLL, para
pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a9o/o (nove por cento), sendo que para as pessoas

jurídicas financeiras e entidades equiparadas a atíquota foi majorada para 20% (vinte por cento)
no período compreendido entre 1o de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze
de janeiro de 2019. No caso das cooperativas de crédito, a alíquota da
17% (dezessete por cento) para o período entre 1o de outubro de 2015 e 31 de

por cento) a partir de
CSLL

é de

1o

dezembro de 2018, sendo reduzida a

15%

(quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019.

para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de jutho de 2015, os rendimentos em CRA
auferidos por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumutativo do PIS e da COFINS estão
sujeitos à incidência dessas contribuições às atíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente.

Com retação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, fundos de
investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de
previdência complementar abertas, sociedades de capitatização, corretoras e distribuidoras de
títul,os e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantit, há dispensa de retenção do
IRRF

Não obstante a isenção de IRRF, com o advento da Lei no 13.169/15, a atíquota da CSLL aplicável

foi majorada para 20% (vinte por cento) até 31
de dezembro de 2018, com produção de efeitos a partir de 1o de setembro de 2015. Como

às instituições financeiras e entidades equiparadas

resultado, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA por essas entidades, via de regra,
por
serão tributados peto lRpJ, à atíquota de 157o (quinze por cento) e adicionat de 10% (dez

cento); e pela CSLL, à atíquota de 20% (vinte por cento) no período compreendido entre 1o de
janeiro
setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e l5% (quinze por cento) a partir de 1o de
por cento)
de 2019. No caso das cooperativas de crédito, a atíquota da CSLL é de 17% (dezessete
para o período entre 1o de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida a 15%
(quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019. As carteiras de fundos de investimentos

p
I

(exceto fundos imobitiários) estão, em regra, isentas de imposto de renda.

\
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no caso das instituiçoes financeiras e

determinadas entidades equiparadas,
rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão potenciatmente sujeitos à Contribuição
(quatro por
ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4%

Ademais,

cento), respectivamente, podendo haver exceções

os

a

V

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por apticação em CRA estão atualmente isentos de

imposto de renda (na fonte e na dectaração de ajuste anuat), por força do artigo 3o, inciso lV, da
Lei no 11.033104. De acordo com a posição da RFB, expressa no artigo 55, parágrafo único, da lN
RFB no

1.585/15, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido na atienação ou cessão

dos CRA.

jurídicas isentas do IRPJ/CSL terão seus ganhos e rendimentos tributados exctusivamente
na fonte, ou seja, o imposto não é compensável (conforme previsto no artigo 76, ll, da no Lei
8.981/95). As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que
Pessoas

declarem sua condição à fonte pagadora (conforme previsto no artigo 71 da Lei no 8.981 /95, com
a redação dada peta Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995).
lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Exterior
Os rendimentos auferidos por investidores pessoa jurídica residentes, domiciliados ou com sede

no exterior que investirem em CRA de acordo com as normas previstas na Resoluçäo CMN no
4.373/14, estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento). Exceção é
feita para o caso de investidor pessoa jurídica residente em jurisdição de tributação favorecidal,
assim definidas como as localidades que não tributam

a renda ou que a tributam à atíquota

máxima inferior a20% (vinte por cento) ou 17% (dezessete por cento), no caso das jurisdições que

atendam aos padrões internacionais de transparência previstos na lN RFB n" 1.530/15), hipótese
em que seria verificada a incidência do IRRF sobre rendimentos decorrentes do investimento em
tendo por base a apticação de atíquotas regressivas que variam de 22,5% (vinte e dois inteiros
cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) (nos termos informados acima para as

CRA

e

pessoas

jurídicas brasiteiras em gerat).

Rendimentos

e ganhos de capitat obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou

domicitiadas no exterior em investimento em CM são isentos de tributação, inclusive no caso de
investidores residentes em jurisdição de tributação favorecida.
Ganhos de capitat auferidos na atienação de CRA em ambiente de botsa de vatores ou batcão
organizado por investidores pessoas jurídicas residentes no exterior, cujo investimento seja

reatizado em acordo com as disposições da Resotução CMN 4.373 e que não estejam localizados
as locatidades listadas
No entender das autoridades fiscais, são atuatmente consideradas jurisdiçoes de tributação favorecida
junho
2010.
de
artigo 1' da lN RFB 1.037, de 04 de

1

em jurisdição de tributação favorecida, regra geral, são isentos de tributação. Por outro [ado, os
ganhos de capitat obtidos por investidores pessoas jurídicas localizados em jurisdição de

tributação favorecida como resuttado da alienação de CRA ficam sujeitos à tributação exctusiva
peto IRRF, com base na aplicação de alíquotas regressivas que variam de (22,5% (vinte e dois
inteiros e cinco décimos por cento) a

15%

(quinze por cento), conforme informado acima).

TMPOSTO SOBRE OPERAçOES FINANCEIRAS

- IOF

lmposto sobre Operações de Câmbio
Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do previstas peta
Resotução cMN no 4.373/14), inclusive por meio de operações simultâneas, inctuindo as operações

de câmbio retacionadas aos investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à
alíquota zero no ingresso e no retorno dos recursos, conforme dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de
pode ser
dezembro de 2007, e alterações posteriores. Registre-se que a atíquota do loF/Câmbio
majorada a quatquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentuat de 25% (vinte e
cinco por cento), relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.
lmposto sobre operações com Títulos e valores lvlobiliórios

As operaçöes com CRA estão sujeitas à atíquota zero do IOF/Títutos, conforme Decreto no
por
6.306/07. Em quatquer caso, a atíquota do IOF/Títutos pode ser majorada a qualquer tempo
por cento)
ato do poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos
ao dia, retativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.

ANEXO rV

xp

-

DECLARAçÃO DO COORDENADOR LiDER

|NVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TíTULOS E VALORES MOBILIARIOS

S.4., instituição

integrante do sistema de distribuição de valores mobitiários, com endereço na Av. Brigadeiro
Faria Lima, no 3.600/3.624,10o andar, conjuntos 101 e 102, na cidade de São Paulo, Estado de
São paulo, inscrita no CNpJ/MF sob o n" 02.332.886/0011-78, neste ato representado nos termos
de seu estatuto social ("Coordenador Líder"), na qualidade de Coordenador Líder da oferta
pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio daslu série da 2u emissão da
|SEC SECURITIZADORAS.A., sociedade por açöes com sede na Rua Tabapuã, no 1123, 21o andar,

conjunto 215, ltaim Bibi, CEp 04533-04, cidade de São Pauto, Estado de 5ão Pauto, inscrita no
dectara,
CNPJ/MF sob o n" 08.769.451/0001-08 ("CRA", "9fgl!q" e "hi!soIê", respectivamente)

para todos os fins

e efeitos, que verificou, em conjunto com a

Emissora

e com o

Agente

para
Fiduciário, a tegatidade e a ausência de vícios da operação, atém de ter agido com ditigência
prestadas peta
assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informaçöes
Emissora no Termo de securitizaçâo de créditos do Agronegócio da Emissão.

São Paulo, 20de setembro de 2018.

XP INVEsTIMENToS coRRETORA DE CÂMBIO, TíTULOS E VALORES MOBILÉruOS S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

ANEXO V

- DECLARAçÃO DA

EMISSORA

S.4., sociedade por ações com sede na Rua Tabapuã, no 1123,21o andar,
no
conjunto 215, ltaim Bibi, cEp 04533-04, cidade de são Paulo, Estado de são Paulo, inscrita
social
cNpJ/MF sob o n" 0g.76g.451/0001-08, neste ato representado nos termos de seu estatuto
ISEC SECURITIZADORA

(,,Emissora,,), rìa quatidade de emissora dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1u série
da 2u emissão (,,EBA" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta púbtica de
disrribuição, em que a xp INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TíTULOS E VALORES
com
MoBILúRlos s.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobitiários'
102, na cidade
endereço naAv. Brigadeiro Faria Lima, no 3.ó00/3.624,10o andar, conjuntos 101 e

de São paulo, Estado de São Pauto, inscrita no

CNPJ/MF sob

o

n" 02.332.886/0011-

conjunto com o
7g(,,coordenador Líder"), dectara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em
atém
Coordenador Líder e o Agente Fiduciário, a l,egatidade e a ausência de vícios da operação,
e a suficiência
de ter agido com ditigência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção
da Emissäo.
das informações prestadas no Termo de Securitizaçáo de Créditos do Agronegócio
São Pauto, 20de setembro de 2018.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO Vr

-

DECLARAçÃO DO AGENTE FIDUCIÁR|O

pENTÁG9NO s.A. DtsTRtBUtDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBILÉRloS, instituição financeira

com sede na Avenida das Américas, no 4.700, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da
Tijuca, CEP:22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no

o n"17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Aqente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da 1u série da 2" emissão("CRA" e "Emissão", respectivamente), da ISEC
SECUR¡TIZADORA S.4., sociedade por ações com sede na Rua Tabapuã, no 1123, 21o andar,
CNpJ/MF sob

conjunto 215, ltaim Bibi, CEP 04533-04, cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, inscrita no
CNPJ/MF sob o n'08.769.451/0001-08 ("Emissora"), em que a XP INVESTIMENTOS CORRETORA

DE CÂMB¡O, TíTULOS E VALORES MOBILIÁROS S.4., instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobitiários, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 3.600/3.624,
10o andar, conjuntos 101 e 102, na cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, inscrita no CNPJ/MF
sob

o n.02.332.88ó/0011-78 ("Coordenador Líder"), dectara, para todos os fins e efeitos,

que

verificou, em conjunto com a Emissora e com o Coordenador Líder, a legatidade e a ausência de
vícios da operação, atém de ter agido com ditigência para verificar a veracidade, a consistência, a
correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de
Direitos Creditórios do Agronegócio da Emissão.
São Pauto, 20de setembro de 2018.

pENTÁcONO S.A. DIST IBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOB¡LúRIOS

Nome:
Cargo:

ANEXO Vil

- DECLARAçÃO

DE CUSTÓD|A

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., instituição financeira, com sede na cidade de
São Pauto, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros no 717,10o andar, inscrita no

CNPJ/MF sob no 50.657 .67510001-86("Aqente Custodiante"), Por seu representante [ega[ abaixo
assinado, na quatidade de agente custodiante do"Termo de Securitização de Direitos Creditórios

do

Agronegócio

da 1a Série da 7a

Emissão

da

|SEC Securitizadora

5.4." ("Termo

de

securitização,') celebrado emZode setembro de 2018, entre a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA
DE TíTULos E vALoREs MoBlLlÁRloS, instituição financeira com sede na Avenida das Américas,
4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP: 27640-102, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38' na
no

quatidade de agente fiduciário, e a ISEC SECUR¡TIZADORA S.4., sociedade por ações com sede na
Rua Tabapuã, no 1123,2.1o andar, conjunto 215, ltaim Bibi, CEP 04533-04, cidade de São Pauto,
Estado de 5ão Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n'08.769.451/0001-08 ("Emissora"), DECLARA
para os fins do inciso ll, parágrafo 1o do artigo 7o da lnstrução da Comissão de Vatores Mobitiários

(,,CVM") no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, que lhe foi entregue para
custódia 1 (uma) via do Termo de Securitização da 1u Série da 2u Emissão da Emissora de até

70.000 (setenta mit) Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA"), oriundos de 1 (uma)
Céduta de produto Rural Financeira no 01/2018 ("CPR Financeira"), bem como uma via da CPR

Financeira emitida pela ALCoESTE BIoENERGIA FERNANDÓPoLls s.A. em favor da
AGRopEcuÁRl¡ lnnmKl s.A., cujos créditos (inctuindo a transferência da própria cédula) foram
cedidos à Emissora, tendo sido instituído, conforme disposto no Termo de Securitizaçâo, o regime
fiduciário peta Securitizadora, no Termo de Securitização, sobre a CPR Financeira, pelas
Garantias e pela Conta Centratizadora.
São Paulo, 20de setembro de 2018.

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO

Vlt - DECLARAçÃO

DE INEXISTÊHCn DE CONFLITO DE ¡NTERESSES

AGENTE FIDUCÉilO CADASTRADO NA

O Agente Fiduciário a seguir

identificado:

PENT

Razão

CVAJT

o s.A.

Dl

BUIDORA DE

ULOS E VALORES

MOBILIÁilOS
Endereço: Avenida das Américas, no 4.200, Btoco 8, Ala B, Satas 302, 303 e 304,
Barra da Tijuca, CEP;22640-102
Cidade

/ Estado: Rio de Janeiro/

RJ

CNPJ/MF no: 17 .343.682/0001 -38
Representado neste ato por seu diretor estatutário: ['.]
Número do Documento de ldentidade: [..]
CPF no: ["']

da oferta púbtica com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor

li

obj eto

Oferta: Certifi

os de

o-C

Número da Emissão: 2"
Número da Série:

1u

Emissor: ISEC SECURITIZADORA S.A.

Quantidade: 70.000
Forma: Nominativa escritural
Declara, nos termos da lnstrução CVM n" 583/2016, a não existência de situação de conflito de
interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada,

e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de quatquer fato
superveniente que venha a alterar referida situação.

São Paulo, 20 de setembro de 2018.

pENTÁcONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

ANEX9 tx - DEcLARAçÃo AcERcA DA ExtsrÊNch DE ourRAs EffissÕEs DE vALoREs
ÀTOAILÉN¡OS, PÚBTICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA,

CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE
TENHA ATUADo

Emissão

1u

série da

como AGENTE rlouclÁRIo No peRíooo

1u emissão

de certificado de recebíveis imobitiários da ISEC
Securitizadora S.A

Valor Tota
da Emissão
Quantidade

3.070.277,54
10

Com garantia real

Espécie

Garantias

(se exercida a
Cessão Fiduciária de Recebíveis e Alienação Fiduciária de lmóveis

de transferência

Data

07.01.2019

Vencimento
Remuneraçã

IGP-M + 11,50% a.a

Enquadrame
nto

Emissão

adimptência financei ra

3u série

da

1u emissão

de certificado de recebíveis imobitiários da ISEC
Securitizadora S.A.

aIor
da Emissão

14.971.561,24

Quantidade
Espécie

Com garantia real

Garantias
Data de
Vencimento
Remuneraçã

Cessão Fiduciária de Recebíveis

Enquadrame
nto

adimptência financeira

Emissão

07.06.7019
IGP-M + 9,2% a.a

5u

série da

1u emissão

de certificado de recebíveis imobitiários da lsEC
Securitizadora S.A

Total
da Emissão

25.000.000,00

Quantidade
Espécie

Com garantia real

Garantias
Data
Vencimento
Remuneraçã

Cessão Fiduciária de Recebíveis e Ati

Fiduciária de lmóvel

07.11.2025
IGP-M + 8% a.a.

85

Enquadrame
nto

Emissão

adimptência financeira

8u

série da

1u emissão

de certificado de recebíveis imobitiários da
Securitizadora S.A.

Valor Total
da Emissão

21.000.000,00
70

Quantidade
Espécie
Garantias
Data de
Vencimento
Remuneraçã
o
Enquadrame
nto

Emissão

Com garantia real
Cessão Fiduciária de Recebíveis e Atie

IGP-M + 12,9% a.a.

adimplência financei ra

20u série da 4" emissão de

certificado de recebíveis imobitiários da
Securitizadora S.A.
60.000.000,00

Quantidade
Espécie

ó0.000

ISEC

quirografária
N/A

Garantias
Data de
Vencimento
Remuneraçã

15.06.2021
108% da Taxa Dl

Enq

adimplência financeira

nto

Emissão

1" série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI

36.193.178,64

da Emissão
Quantidade
Espécie
Garantias
Data de

Vencimento
Remuneraçã

-

Securitizadora de Créditos lmobiliários S.A.

TotaI

nto

Fiduciária de lmóvel

05.03.2077

otal
da Emissão

Enq

|SEC

120
Com garantia reat
Cessão Fiduciária de

direitos creditório, Atienação Fiduciária de Quotas, fiança e
fundo de I uidez
01.02.7024
IPCA + 9,2500% a.a.

adimptência financeira

\
86

2u

Emissão

série da

de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI
Securitizadora de Créditos lmobitiários S.A.

1u emissão

Valor Total
da Emissão

40.000.000,00
80

Quantidade
Espécie

quirografária
sem

Garantias
de
Vencimento
Remuneraçã
o
Enquadrame
nto

Emissão

15.07.2027
IPCA + 9,5931o/o a.a.

adimptência financeira

5o

e

6" séries da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários
39. I 53.361 ,35

100 (5" série) e29 (6^ série)

Quantidade
Espécie

Com garantia real
Cessão Fiduciária de Recebíveis e Atienação Fiduciária de lmóvet, Alienação

Fiduciária de uotas fi

Data de
Vencimento
Remuneraçã

e fundo de [i

23.07.2017 (5" série) e 15/05/2027

7" série da 1u emissão de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI
Securitizadora de Créditos lmobitiários S.A.

Total
da Emissão

?4.834.283,81

Quantidade
Espécie

Com garantia reat
Cessão Fiduciária de Recebíveis e Alien

Total
da Emissão

-

Fiduciária de uotas

30/08/2024
IGP-M + 9,5% a.a.

Enquadrame
nto

Emissão

série)

adimplência financeira

nto

Garantias
Data de
Vencimento
Remuneraçã

(6

dez

IGP-M + 9,75% a.a.

o
Enquadrame

Emissão

da SCCI

Securitizadora de Créditos lmobitiários S.A.

Vator Total
da Emissão

Garantias

-

adi mptência fi nancei ra

8u série

da

de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI
Securitizadora de Créditos lmobiliários 5.4.

1u emissão

20.000.000,00

-

-

Quantidade
Espécie
Garantias

Com garantia real
Cessão Fiduciária de Recebíveis, cessão fiduciária de direitos
creditórios, Alienação Fiduciária de lmóvet, alienação fiduciária de quotas e

fiança.
Data de

15/05/2024

Vencimento
Remuneraçã

IGP-M + 9,75% a.a

o
Enquadrame

adi

nto

Emissão

9" série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI
Securitizadora de Créditos lmobiliários 5.4.

Valor Total
da Emissão

40
Com garantia real
Fi anca t cessao e promessa
a ti
de I

de cessao fid uct arra de recebíveis , al renaç ao fiduciá n a
fi duciá na de
de aI
e

Data de

10.01.2019

Vencimento
Remuneraçã

IPCA + 10% a.a.

o
Enquadrame

inadi mplência financei ra

nto

Emissão

14u série

Valor Total
da Emissão

-

Com garantia real
Fianca , p romessa de cessao fi d ucr ana de recebíveis , al renacao Fi duciá na de
lm óvel AIlen ao fi d ucla na de

10.10.2018

Vencimento
Remuneraçã

IPCA + 12% a.a.

o
Enquadrame

inadimptência financei ra

nto

Valor
da Emissão
Quantidade

de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI
Securitizadora de Créditos lmobiliários S.A.

1u emissão

40

Data de

Emissão

da

43.235.000,00

Quantidade
Espécie
Garantias

-

40.000.000,00

Quantidade
Espécie
Garantias

mplência financei ra

16"

e

17u

séries da 1u emissão de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI
Securitizadora de Créditos lmobitiários S.A.
39.000.000,00
35 (16" série) e 4 (17" série)

-

Com garantia real

Espécie

Garantias
Data de
Vencimento
Remuneraçã
o
Enquadrame
nto

Emissão

ava

Atien

Fiduciária de lmóvel aI

fiduciária de

05.19.7072
100%daTaxa Dl acrescida de spread de5% ao ano

adimptência financei ra

19u

e 20u séries da

de certificado de recebíveis imobitiários da SCCl Securitizadora de Créditos lmobitiários S.A.
1u emissão

alor Total
da Emissão

53.300.000,00

Quantidade
Espécie

3.731 (19^ série) e 1.599 (20" série)
Com garantia real

Garantias
Data de
Vencimento
Remuneraçã
Enquadrame
nto

Emissão

Total
da Emissão
Quantidade
Espécie
Garantias
Data
Vencimento
Remuneraçã
Enquadrame
nto

Emissão

Fiduciária de

Ati

70t10t2023
IGP-M + 10,6% a.a.

adimplência financei ra

certificado de recebíveis imobitiários da
Securitizadora de Créditos lmobitiários S.A.

21u série da 1u emissão de

60.000.000,00
120
Com garantia real
Cessão Fiduciária de Recebíveis e Ali

119% da Taxa Dl

adimplência financei ra

22u série da 1u emissão de certificado de recebíveis imobitiários da SCCI
Secu ritizadora de Créditos lmobiliários S.A.

15.000.000,00

Quantidade
Espécie

75

Data de

Vencimento

Fiduciária de lmóvel

04.12.7019

Valor Tota
da Emissão

Garantias

SCCI -

-

Com garantia real

Aval, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Cessão Fiduciária de Conta
Vinculada
05.03.2022

Remuneraçã

IPCA + 12% a.a.

Enquadrame
nto

adimptência financei ra

Emissão

29", 30u e 31u séries da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da
SCCI - Securitizadora de Créditos lmobitiários S.A.

Valor T
da Emissão

75.457.000,00
11.1 07

Quantidade
Espécie
Garantias

Com garantia reat
Cessão Fiduciária de Recebíveis e Atienação Fiduciária de lmóvet, Atienação
Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fiança

Data

Vencimento
Remuneraçã
o
Enquadrame

nto

15.10.2018 (29" série), 28.17.2019 (30" série) e 15.12.2026 (31" série)
IPCA

+ 10% a.a. (29u série),|PCA + 10,5% a.a. (30u série) IGP-M +
série)

adimptência financeira

12Yo

a.a. (31"

ANEXO X

DEsPEsAs Do PATRTMÔH¡o

sePnmoo

Os encargos ou despesas do Patrimônio Separado ("Despesas do Patrimônio Separado"), abaixo
etencados, foram atribuídos e deverão ser arcados petas Devedora ou pela Cedente , observado

que, quaisquer despesas que não sejam pagas pela Devedora ou pela Cedente, serão arcadas com
recursos advindos dos Direitos Creditórios, que lastreiam os CRA objeto desta Emissão, sem
prejuízo do disposto nos subitens abaixo, quais sejam:

tarifa de gestão do patrimônio separado, sendo parcetas mensais no vator de R52.000,00
(dois mit reais) a partir da Data de lntegraLização dos CRA, atualizadas anualmente, pela variação
pelo
acumulada do lGp-M, ou na fatta deste, ou, ainda, na impossibitidade de sua utitização,
índice que vier a substituí-to, calculadas pro rato die, se necessário. O valor da remuneração

a)

descrita acima será acrescido dos respectivos tributos incidentes os quais são: lmposto Sobre
- PlS,
Serviços de euatquer Natureza - lSS, Contribuição ao Programa de lntegração Social
Lucro
Contribuição para Financiamento da Seguridade Sociat - COFINS, Contribuição sobre o
que venham
Líquido - CSLL, lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e quaisquer outros impostos
a incidir sobre a remuneração da Emissora nas atíquotas vigentes em cada data de pagamento.
de
Adicionatmente aos vatores descritos acima serão devidos à Emissora, em caso de realização
ou
acompanhamentos do patrimônio separado, como Assembteias, reestruturação e etaboração

revisão de aditivos contratuais, o vator de RS 500,00 (quinhentos reais) por hora/profissional,
ou
igualmente tíquidos de impostos, atualizadas anualmente, peta variação acumulada do IGP-M'
que vier a substituí-lo,
na fatta deste, ou, ainda, na impossibitidade de sua utitização, peto índice
pro rata die, se necessário, no valor devido não está inctuso despesas para

catculadas

formalização dos respectivos documentos;

b)

remuneração

mit reais), acrescido dos
os quais são: lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - lSS,

flat da Emissora de R540.000,00

respectivos tributos incidentes
Contribuição ao programa de lntegração Sociat

(quarenta

-

PlS, Contribuiçäo para Financiamento da
de Renda Retido
Seguridade Social - cOFlNS, Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL, lmposto
na Fonte - IRRF e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneraçäo da
cessionária nas alíquotas vigentes em cada data de pagamento;

c)

que
taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas,

recaiam sobre os bens, direitos e obrigações do patrimônio separado;
91

(

d)

registro nos competentes cartórios, inclusive cartórios de registro de imóveis, cartórios de

títulos e documentos e juntas comerciais, bem como de eventuais aditamentos deste Termo de
Securitização e dos demais Documentos da Oferta.

e)

expedição de correspondência de interesse dos Titutares dos CRA, inctusive despesas de

pubticação em jornais de grande circulação;

f)

honorários dos prestadores de serviço do CRA (custodiante, escriturador, agente fiduciário,

instituição financeira, contador, dentre outros), conforme estabelecido abaixo:
(i) remuneração da SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., instituição
financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato
Paes

de Barros n" 717, 10o andar,

50.657.67510001-86 na qual,idade de Escriturador dos CRA,
no valor de R58.000,00 (oito

no CNPJ/MF sob no
sendo: (i) registration fee

CEP 04.530-001, inscrita

mil reais), a ser pago em parceta única, no

após a data de tiquidação dos CRA; e

5o (quinto) dia

(ii) book/entryservicesfee (escrituração),no vator

mensal de RS800,00 (oitocentos reais), sendo a primeira parcela paga no 10" (décimo)

dia após a assinatura do contrato de escrituração e as demais nas mesmas datas nos
meses subsequentes até o vencimento dos CRA. O valor da remuneração descrita
acima será acrescido dos custos dos tributos, desta forma os pagamentos serão
acrescidos dos seguintes impostos: lmpostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza Financiamento da Seguridade Social
Quatquer

-

- COFINS

-

e a Contribuição para
e lmposto de Renda e Proventos de

lSS, da Contribuição ao Programa de lntegração Social

PlS

IRRF, bem como outros quaisquer tributos que venham a

incidir. Alíquotas

apticáveis segundo a tegistação vigente: lR = 1,5%, PIS = 0,65%, COFINS = 3,00%, CSLL =
1,00%

(ii)

e ISS = 5,00% totatizando 11,15%;
remuneração da SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., acima

quatificada, na qualidade de Agente Custodiante, sendo: custody fee no valor de
RS1.000,00 (mi[ reais), em parcela única, para abertura da conta de custódia, e vator
mensal considerando a quantidade de títutos a serem custodiados, quais sejam: (a) de

01 a 50 títutos - valor mensal de R5600.00; (b) de 51 a 100 títutos - vator mensal de
R51.000,00; (c) de 101 a 200 títutos -valor mensal de R51.200,00; ou (d) acima de 200

títutos - o valor mensal de R51.200 e R50,75
O valor da remuneração descrita acima será
forma os pagamentos serão acrescidos dos seg
de eual,quer Natureza - lSS, da Contribuição ao Programa de lntegração Sociat nfs

e(a \
\)

g2-'--'r

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e lmposto de Renda e
Proventos de Quatquer

- IRRF, bem como outros quaisquer

tributos que venham a

incidir. Atíquotas apticáveis segundo a tegistação vigente: lR = 1,5%, PIS =
COFINS = 3,00%, CSLL = 1,00%

e ISS = 5,00% totalizando

11

0,65%,

,15%i e

(iii)

remuneração do Agente Fiduciário, pelos serviços prestados durante a
vigência dos CRA, quais sejam: parcelas anuais de RS 6.700,00 (seis mil e setecentos
reais), sendo o primeiro pagamento devido até o 5" (quinto) dia útit após a data de

integralização dos

CM, e os seguintes no

mesmo

dia dos anos

subsequentes,

catculadas pro-rata die, se necessário. A remuneração citada acima será acrescida dos

seguintes impostos ISS (lmposto Sobre Serviços de Quatquer Natureza), PIS
(Contribuição ao Programa de lntegração Socia[), COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Socia[), CSLL (Contribuição Socia[ sobre o Lucro
Líquido), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que
venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas
datas de cada pagamento.

g)

parcela de prejuízos não coberta por apótices de seguro;

h)

prêmios de seguro ou custos com derivativos, se houverem;

i)

custos inerentes à tiquidação e resgate do CRA, se assim houverem;

j)

todo

e

quaisquer custos inerentes

à realização de assembleia geral ordinária ou

extraordinária dos Titutares do CRA, inclusive, mas não exclusivamente, à necessidade de locação
para a
de espaço para sua realização, bem como com a contratação de serviços extraordinários
sua reatização;

k)

contribuição devida às entidades administradoras do mercado organizado em que

os

certificados sejam admitidos à negociação (83, ANBII/IA);

t)

gastos com o registro para negociação em mercados organizados;

\

m) honorários de advogados, custas e despesas corretatas feitas em defesa dos interesses dos
Titutares do CRA, em juízo ou fora dete, inctusive valores devidos por força de decisão, como
parecer tegat do CRA;
sucumbência, inctusive os honorários para fins de "due diligence" e do
93

\

$

n)

Custos devidos à Emissora em caso de realização de Assembteias ou realizacão de aditivos

contratuais, bem como verificação de covenants;

o)

custos de adequação de sistemas com o fim específico de gerir os créditos ou o patrimônio

separado dos CRA, bem como os índices

e critérios de etegibitidade, se houverem, inclusive

aqueles necessários para acompanhar as demonstrações financeiras do patrimônio separado;

p)

outras despesas, mesmo que acima não retatadas, que surjam após a emissão dos CRA,
para a cobrança judiciat ou extrajudiciat dos créditos inadimplidos e todos os procedimentos
necessários para a execução das garantias envolvidas; e

q)

outra despesa mencionadas na tabeta abaixo:

*:r:'iiarJ'¿r

F

-, r .^.+¡.e.a
!iLõi

r:r|*tlt'tz'J

Nr

{. fi*

'U

s41.4S

'ial*r *vrr:rre*ze

3å,43å,*1.
añ û::

Não foi constituído um fundo de cobrança específico para assegurar a disponibitidade financeira
para o exercício da cobrança judiciat ou extrajudiciat dos créditos imobiliários e garantias do CRA.

geral para
Caso assim seja necessário, os investidores dos CRA deverão se reunir em assembleia

definir um aporte proporcional para a reatização destas cobranças e execução das garantias.
As despesas listadas neste anexo não poderão, em hipótese atguma, ser atribuídas à Emissora.

ANEXO X¡

EVENTOS FINANCEIROS DOS CRA
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ANEXO XII

.

CASCATA DE PAGAMENTOS

Cascata de Paqamentos: Na medida do recebimento dos Direitos Creditórios a plica-se a seguinte
cascata de pagamentos:

a)
b)

Despesas do Patrimônio Separado indicados no Anexo X;

Remuneração dos CRA, conforme cláusuta 3.16 do Termo de Securitização

e tabeta

constante do Anexo Xl acima;

c)

Amortização dos CRA, conforme cláusuta 3.8. do Termo de Securitização e do Anexo Xl

acima; e

d)

Amortização Antecipada Obrigatória ou Resgate Antecipado, conforme seja o caso.
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