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A Vert comPanHia SecUritiZadora (“emissora”) em conjunto com o Banco BradeSco BBi S.a., na qualidade de coordenador líder (“coordenador 
Líder”), Banco itaú BBa S.a., (“itaú BBa”), BB Banco de inVeStimento S.a. (“BB-Bi”) e o Banco J. SaFra S.a. (“Safra” e, quando referido em 
conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o BB-BI, os “coordenadores”) e Ágora corretora de títulos e Valores mobiliários S.a.; Banco Banrisul S.a. 
corretora de Valores mobiliários e câmbio; Banco BnP Paribas Brasil S.a.; Banco BtG Pactual S.a.; Banco daycoval S.a.; Banco Fator S.a.; Bradesco 
S.a. corretora de títulos e Valores mobiliários; ca indosuez Wealth (Brazil) S.a. distribuidora de títulos e Valores mobiliários; citigroup Global 
markets Brasil cctVm S.a.; concórdia S.a. corretora de Valores mobiliários, câmbio e commodities; credit Suisse Hedging-Griffo corretora de 
Valores S.a.; easynvest - título corretora de Valores S.a.; Guide investimentos S.a. corretora de Valores; itaú corretora de Valores S.a.; J. Safra 
corretora de Valores e câmbio Ltda.; magliano S.a. ccVm; Planner corretora de Valores S.a.; rico corretora de títulos e Valores mobiliários S.a.; 
Senso corretora de câmbio e Valores mobiliários S.a.; Socopa Sociedade corretora Paulista S.a.; Spinelli S.a. - corretora de Valores mobiliários e 
cambio; UBS Brasil corretora de câmbio, títulos e Valores mobiliários S.a.; Votorantim corretora de Valores mobiliários Ltda.; XP investimentos 
corretora de câmbio, títulos e Valores mobiliários S.a. (“Participantes especiais”), na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores 
para participar da Oferta para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 506.400 (quinhentos e seis mil e quatrocentos)  
certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 5ª (quinta) emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, em 2 (duas) 
séries, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual seja, 07 de abril de 2017 (“cra di” e “cra iPca”, em conjunto 
“cra”), perfazendo o montante total de: 

“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO” 

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª (PRIMEIRA) e 2ª (SEGUNDA) 

SÉRIES DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

Vert comPanHia SecUritiZadora
Companhia Aberta - CVM nº 23.990 - CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 24, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

Lastreados em direitos creditórios do agronegócio oriundos de notas de crédito à exportação de emissão da

SÃo martinHo S.a.
CNPJ/MF nº 51.466.860/0001-56 - CVM nº 20.516

Fazenda São Martinho, s/nº, CEP 14850-000, Pradópolis - SP

cÓdiGo iSin doS cra da 1ª (Primeira SÉrie) - cra di: nº BrVertcra054
cÓdiGo iSin doS cra da 2ª (SeGUnda SÉrie) - cra iPca: nº BrVertcra062

cLaSSiFicaçÃo de riSco doS cra: braa+ (sf), atriBUÍda PeLa Standard & Poor’S ratinGS do BraSiL Ltda.

r$506.400.000,00
(quinhentos e seis milhões e quatrocentos mil reais)

A Emissão dos CRA foi autorizada em Reunião de Diretoria da Emissora realizada em 18 de janeiro de 2017, cuja ata foi registrada perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo ("JUceSP") em 07 de fevereiro de 2017, sob o nº 72.595/17-6 e publicada no Diário Oficial Estado de São Paulo ("doeSP")  
em 11 de fevereiro de 2017 e no Jornal "Diário Comercial" nas edições de 11, 12 e 13 de fevereiro de 2017, na qual foi aprovada, por unanimidade de 
votos, a realização da emissão da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries de certificados de recebíveis do agronegócio da 5ª (quinta) emissão da Emissora ("cra"  
e "emissão"), lastreados nos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

o registro da oferta foi concedido pela cVm em 06 de abril de 2017 sob o nº cVm/Sre/cra/2017/005, referente aos cra di  
e cVm/Sre/cra/2017/006, referente aos cra iPca.

Os CRA foram depositados para (i) distribuição no mercado primário por meio (a) do Módulo de Distribuição de Ativos - MDA ("mda"), administrado e 
operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("cetiP"), e (b) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos ("dda"), administrado e operacionalizado 
pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Bm&FBoVeSPa"), sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de 
compensação e liquidação da CETIP ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso; e (ii) para distribuição no mercado secundário, no (a) Sistema CETIP 21 (“cetiP21”), 
administrado e operacionalizado pela CETIP; e/ou (b) no Sistema PUMA ("PUma"), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado  
de bolsa, e distribuídos com a intermediação dos Coordenadores ou dos Participantes Especiais, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento  
e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos do CETIP ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso. 

O Agente Fiduciário da emissão é a Pentágono S.a. distribuidora de títulos e Valores mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do  
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102,  
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, contato Sra. Nathalia Machado Loureiro, Sra. Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira,  
com telefone (21) 3385-4565, site: www.pentagonotrustee.com.br e E-mail: operacional@pentagontrustee.com.br, na qualidade de agente fiduciário 
da Emissão ("agente Fiduciário")

O Agente Escriturador dos CRA é a Planner corretora de Valores S.a., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.806.535/0001-54. 
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Os CRA foram subscritos por:

investidor
Quantidade de 

Subscritores
Quantidade de cra 

Subscritos e integralizados

Pessoas Físicas 1.620 392.347

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento – –

Entidades de Previdência Privada – –

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Intermediárias da Oferta – –

Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais 2 31.790

Demais Instituições Financeiras 6 82.263

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e 
aos Participantes Especiais

– –

Demais Pessoas Jurídicas – –

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à 
Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais

– –

Outros – –

total 1.628 506.400

•	 Agente	Fiduciário	da	Emissão	
 PentÁGono S.a. diStriBUidora de tÍtULoS e VaLoreS moBiLiÁrioS 
 Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ 
 cnPJ: 17.343.682/0001-38 
 at.: Sra. Nathalia Machado Loureiro, Sra. Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira 
 tel.: (21) 3385-4565 
 Site: www.pentagonotrustee.com.br 
 e-mail: operacional@pentagontrustee.com.br 

Os Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone, website ou por meio do email informados acima.

•	 Agente	Custodiante	da	Emissão
 VÓrtX diStriBUidora de tÍtULoS e VaLoreS moBiLiÁrioS Ltda. 
 Rua Ferreira Araújo, nº 221, 9° andar, Pinheiros, CEP 05428-000, São Paulo - SP
 at.: Flavio Scarpelli/Marina Pañella
 telefone: (11) 3030-7177 - Fac-símile: (11) 3030-7177
 e-mail: agentefiduciario@vortxbr.com
 Site: http://www.vortxbr.com/

•	 Agente	Escriturador	da	Emissão
 PLanner corretora de VaLoreS S.a.
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP
 at.: Sra. Viviane Rodrigues
 tel.: (11) 2172-2628 - Fac-símile: (11) 3078-7264
 Site: www.fiduciario.com.br
 e-mail: fiduciario@planner.com.br

•	 Banco	Liquidante	dos	CRA	
 Banco BradeSco S.a.
 at.: Sra. Debora Andrade Teixeira
 tel.: (11) 3684-9492 
 e-mail: liquidante@bradesco.com.br

 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O prospecto definitivo da Oferta ("Prospecto definitivo") está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: 

•	 VERT	COMPANHIA	SECURITIZADORA	
 Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, cj. 24, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP
 Link para acesso direto ao Prospecto definitivo: http://www.vert-capital.com, neste website clicar em ”Emissões” e posteriormente em  

1ª e 2ª Séries da 5ª emissão da VERT Companhia Securitizadora”.

•	 BANCO	BRADESCO	BBI	S.A.
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, São Paulo - SP
 Link para acesso direito ao Prospecto definitivo: https://www.bradescobbi.com.br/Site/ofertas_Publicas/default.aspx (neste website 

selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida clicar em “CRA São Martinho II” e em “Prospecto Definitivo”) 



3    |    anúncio de encerramento    |   Vert comPanHia SecUritiZadora   l   SÃo martinHo S.a.

•	 BANCO	ITAÚ	BBA	S.A.

 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, São Paulo - SP, CEP 04538-132

 Link para acesso direto ao Prospecto definitivo:  https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website, 

selecionar “CRA Certificado de Recebíveis do Agronegócio”, em seguida “2017”, em seguida “Abril” e em “CRA_São_Martinho_Prospecto_Definitivo”

•	 BB	BANCO	DE	INVESTIMENTO	S.A.

 Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ

 Link para acesso direto ao Prospecto definitivo: www.bb.com.br/ofertapublica (para acessar o Prospecto Definitivo, em tal página,  

clicar em “CRA São Martinho” e então clicar em “Leia o Prospecto Definitivo”)

•	 BANCO	J.	SAFRA	S.A.

 Avenida Paulista, nº 2.150, São Paulo - SP

 Link para acesso direto ao Prospecto definitivo: www.safrabi.com.br (para acessar o Prospecto Definitivo, em tal página, clicar em Prospecto 

Definitivo CRA São Martinho 2017)

•	 COMISSÃO	DE	VALORES	MOBILIÁRIOS	-	CVM

 Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou 

 Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP

 Link para acesso direto ao Prospecto definitivo: www.cvm.gov.br (neste website acessar "Informações de Regulados" ao lado esquerdo 

da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta a informações de Companhias", clicar em "Documentos e Informações de Companhias",  

buscar "VERT Companhia Securitizadora" no campo disponível. Em seguida acessar "VERT Companhia Securitizadora" e posteriormente "Documentos 

de Oferta de Distribuição Pública". No website acessar "download" em "Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª e da 2ª séries da 5ª emissão 

de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora) 

•	 CETIP	S.A.	-	MERCADOS	ORGANIZADOS

 Alameda Xingu, nº 350, 2º andar, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri - SP 

 Link para acesso direto ao Prospecto definitivo: www.cetip.com.br (neste website acessar em “Comunicados e Documentos”,  

o item “Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos do CRA” e, posteriormente em “Definitivo- da 1ª e da 2ª séries da 5ª emissão” no título 

Certificado de Recebíveis do Agronegócio da Vert Companhia Securitizadora)

•	 BM&FBOVESPA	S.A.	-	BOLSA	DE	VALORES,	MERCADORIAS	E	FUTUROS

 Praça Antonio Prado,  nº 48, São Paulo - SP

 Link para acesso direto ao Prospecto definitivo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/

renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste website, buscar "VERT Companhia Securitizadora " no campo disponível. Em seguida acessar  

"VERT Companhia Securitizadora" e posteriormente clicar em "Informações Relevantes", em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública"  

e acessar o Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª e da 2ª séries da 5ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da VERT 

Companhia Securitizadora " com data de referência de 06 de abril de 2017).

o reGiStro da oFerta nÃo imPLica, Por Parte da cVm, Garantia de Veracidade daS inFormaçÕeS PreStadaS oU JULGamento 

SoBre a QUaLidade da emiSSora, Bem como SoBre oS cra diStriBUÍdoS.

10 de abril de 2017

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

coordenador LÍder coordenadoreS

aSSeSSor JUrÍdico doS 
coordenadoreS e da emiSSora

aSSeSSor JUrÍdico da 
SÃo martinHo S.a.
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