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Trnuo oe SrcunrnaçÃo or Drnerros CnrorróRros Do Aenoueeócro DA la SÉnrr oa

23a EMrssÃo or CrnrrrrcADos or RrcrsÍvErs Do Aenotreócro
ol Glre AGRo SrcunmzlDoRA S.A.

Pelo presente Ínstrumento pafticular, as paftes abaixo qualificadas:

Gnra Acno SrcunmzlDoRA S.A., companhia securitizadora, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 80 andar, CEP

04544-05L, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministérío da Fazenda

C'CNPJ/MF') sob o no 14.876.090/0001-93, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social ('Emissora" ou "SecuritizadoraJ; e

Vónrx DrsrnrsurDoRA oe TÍrulos r Valones MogrlrÁnros LrDA. sociedade limitada, com

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira Araújo, no 221, conjunto

93, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.6L0.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu

contrato social f'Agente FiduciárioJ;

Quando referidos em conjunto, a Emissora e o Agente Fiduciário serão denominados "PA-fLes" e,

individualmente, "Parte".

Celebram o presente "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 7a

Série da 23a Emissão de CeftÍfrcados de Recebíveis do Agronegócio da Grun AGRo

SrcuRmzeoonn S.A.", que prevê a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio pela

Emissora, nos termos (a) da Lei 11.076; (b) da Instrução CVM 414, aplicável a distribuições

públicas de CRA nos termos do comunicado divulgado em reunião do Colegiado da CVM,

realizada em 18 de novembro de 2008; e (c) da Instrução CVM 476, aplicável a distribuições

públicas com esforços restritos de distribuição de valores mobiliários sujeitas a registro perante

a CVM, o qual será regido pelas cláusulas a seguir:

cúusuu r - DEFTNTçõES, PRAzo E AUToRTzAçÃo

1.1. Exceto se expressamente indicado: (a) palavras e expressões em maiúsculas, não

definidas nesteTermo de Securitizaçáo, terão o significado previsto abaixo; e (b) o masculino

incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as referências contidas neste Termo a

quaisquer outros contratos ou documentos significam uma referência a tais contratos ou

documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de qualquer

forma, modificados.

"Agente Fiduciário" a Vónnt Drs;rnrsurDoRA DE TÍrulos e Vllonrs
MosruÁnros LrDA., conforme qualificada no

preâmbulo deste Termo de Securitização;

"Alienação Fiduciária dos

Imóveis":

a garantia constituída pela Devedora nos termos dos

Contratos de Alienação Fiduciária, por meio do qual os

Imóveis serão alienado fiduciariamente à Emissora;

3
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"Amortização Programada": a amortização programada dos CRA nos termos do item

6.8 deste Termo;

..N,E[M": a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiro e de Capitais - ANBIMA, pessoa jurídica de

direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do

Chile, 230, t3o andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

34.27t.t7L|000L-77t

"&re,": os anexos ao presente Termo de Securítização, cujos

termos são parte integrante e complementar deste

Termo de Securitizaçáo, para todos os fins e efeitos de

direito;

"Aplicações Financeiras

Permitídas":

todos os recursos oriundos dos Crédítos do Patrimônio

Separado que estejam depositados em contas correntes

de titularidade da Emissora deverão ser aplicados em:

tÍtulos federais de emissão do Tesouro Nacional ou do

BACEN e/ou quotas de fundo(s) de investimento da

classe renda fixa administrados por empresas

pertençam às Instituições Autorizadas, de perfil

conseruador, que tenha(m) seu(s) patrimônio(s)

alocado(s) preponderantemente em títulos federais de

emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN e que sejam

administrados pelas Instituições Autorizadas indicadas

acima; e/ou Certificados de Depósito Bancário emitidos

ou operações compromissadas contratadas junto as

Instituições Autorizadas, em qualquer caso, com

liquidez diária

"Assembleia Geral" ou

"Assembleia":

a assembleia geral de Titulares de CRA, realizada na

forma da Cláusula XII deste Termo de Securitização;

"Mê.&," qualquer Pessoa, entidade ou órgão (i) vinculada(o),

direta ou indiretamente, no Brasil, ao Poder Público,

incluindo, sem limitação, entes representantes dos

Poderes Judiciário, Legislativo e/ou Executivo, entidades

da administração pública direta ou indireta, autarquias e

outras Pessoas de direito público, e/ou (ii) que

administre ou esteja vinculada(o) a mercados

regulamentados de valores mobiliários, entidades

autorreguladoras e outras Pessoas com poder

normativo, fiscalizador e/ou punitivo, no Brasil;

4
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"Aviso de Recebimento": o comprovante escrito, emitido pela Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos, relativo ao recebimento de
quaisquer notificações, com a assinatura da pessoa que

recebeu e a data da entrega do documento, que possui

validade jurídica para a demonstração do recebimento

do objeto postal ao qual se vincula;

"E!&N": o Banco Central do Brasil;

"Banco Liquidante": o Banco Bradesco S.A., contratado pela Emissora para

operacionalizaropagamentoealiquídaçãode
quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares
de CRA, executados por meio do sistema da CETIP,

conforme o caso;
\reil"ou "Eb": a República Federativa do Brasil;

".EWEME" significa a BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,

Mercadorias e Futuros, sociedade anônima de capital

abefto com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Praça Antônio Prado, 48, 7o andar,
Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.346.60U0001-
25i*88": a CETIP S.A. - Mercados Organizados, sociedade por

ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n.o 230,

7o (parte), 10o e 110 andares, CEP 20031-170, inscrita

no CNPJ/MF sob o n.o 09.358.105/0001-91, ou quem a

vier substituir;

"ÇE[!21": o CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado

e operacionalizado pela CETIP;

"fl.N": o Conselho Monetário Nacional;

..CNPJ/MF": o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Fazenda;

"g1|iqQI!": a Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme

alterada;

"Código de Processo Civil": a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, conforme

alterada;

..G[N": a Contribuição para Financiamento da Seguridade

Social;
«
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"Conta Centralizadora": a conta corrente de titularidade da Emissora mantida
junto ao Banco Bradesco S.A., sob o p.o 3842-3,
agência 3391-0, na qual serão depositados: (i) os

recursos do Fundo de Despesas; e (ii) os pagamentos

relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio, até a
quitação integral de todas as obrigações relacionadas

aos CRA e os valores referentes à integralização dos

CRA;

"Conta de Livre

Movimentação":

a conta corrente no 223.260.101-1, agência 0001-9,

Banco Votorantim, de livre movimentação e

titularidade da Devedora;

no

de

"Contratos de Alienação

Fiduciária":

em conjunto, os "Instrumento Particular de Contrato de

Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças"

relativo a cada Imóvel, celebrados entre a Devedora e a

Emissora, com anuência da Debenturista Inicial, em 12

de junho de 20L7, que regulam a Alienação Fiduciária

dos Imóveis;

"Contrato de Distribuição": o Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição

Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio,

Sob o Regime de Garantia Firme, da la Série da 23a

Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., celebrado em

12 dejunho de 20L7 , entre a Emissora e o Coordenador

Líder, com interueniência e anuência da Devedora e da

Fiadora;

"Contrato de Aquisição de

Debêntures":

o Contrato de Aquisição e Transferência de Debêntures

e Outras Avenças, celebrado entre a Debenturista

Inicial, a Securitizadora e, na qualidade de

interuenientes, a Devedora e a Fiadora, em 12 de junho

de2017;

"Coordenador Líder": é o Coordenador Líder, conforme estipulado no

Contrato de Distribuição;

"8": os certificados de recebíveis do agronegócio da la
(primeira) série da 23' (vigésima terceira) emissão da

Securitizadora;

"CRA em Circulação": a totalidade dos CRA em circulação no mercado,

excluídos aqueles de titularidade da Devedora, da

Fiadora e os que a Emissora possuir em tesouraria, ou

que seiam de propriedade de seus respectivos
6
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controladores ou de qualquer de suas respectivas

controladas ou coligadas, dos fundos de investimento

administrados por sociedades integrantes do grupo

econômico da Emissora e/ou da Devedora e/ou da

Fiadora ou que tenham suas cafteiras geridas por

sociedades integrantes do grupo econômico da

Emissora e/ou da Devedora e/ou da Fiadora, bem como

dos respectivos diretores, conselheiros e respectivos

cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes

e colaterais até o segundo grau das pessoas acima

mencionadas, para fins de comprovação de quórum;

"Créditos do Patrimônio

Separado":

a composição do Patrimônio Separado representada (i)

pelos Direitos Creditórios do AgronegócÍo; (ii) pelo

Fundo de Despesas; e (iii) pelas respectivas garantias e

bens ou direitos decorrentes dos itens "i" a "ii", acima,

conforme aplicável;

"§.LL"r a Contribuição Social sobre o Lucro Lítquido;

"ffi.": a Comissão de Valores Mobiliários;

rTÇMN" o Conselho Monetário Nacional;

"Data de Emissão": a data de emissão dos CRA, qual seja, t2 de junho de

20t7;

"Data de Integralização": a data em que ocorrer a integralizaçáo de CRA por

subscritores, obseruado que todos os CRA serão

integralizados na mesma data;

"Data de Pagamento da

Remuneração":

as datas para pagamento da Remuneração, conforme

indicadas no item 6.5, abaixo;

a data de vencimento efetiva dos CRA, qual seja, 22 de

junho de2020;

"Data de Vencimento dos

Direitos Creditórios do

Agronegócio":

a data de vencimento efetiva da Debênture, qual seja,

18 dejunho de2020;

"Debêntures": as debêntures simples, não conversíveis em ação, da

espécie quirografária a ser convolada em da espécie

com garantia real, com garantia adicional fidejussória,

em série única, emitida pela Devedora para colocação

Drivada, cuios termos e condições foram estabelecidos
7
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na Escritura de Emissão, conforme aditada,

representativa dos Direitos Creditórios do Agronegócio,

cujos recursos serão destinados conforme item 4.9

deste Termo de Securitizaçáo;

originalmente a Debenturista Inicial e, após a aquisição

das Debêntures, a Securitizadora;

"Debenturista Inicial": a Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda., sociedade

por quotas de responsabilidade limitada, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 80 andar, CEP

04544-05L, inscrita no CNPJ/MF sob o 10

t8.942.35210001-21, na qualidade de subscritora das

Debêntures;

o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007,

conforme alterado;

".@s": todas e quaisquer despesas descritas na Cláusula XIV

deste Termo de Securitização;

"Devedora" ou "@": a Coteminas S.A., sociedade anônima com sede na

cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na

Avenida Lincoln Alves dos Santos, 955, Distrito

Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o r'1o

07.663.t4010001-99;

"Dia Útil" ou "Dias Úteis": (i) todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil; e

(ii) exclusivamente para fins de cálculo dos prazos

relacionados às obrigações não pecuniárias deste

Termo de Securitizaçáo, todo dia que não seja sábado,

domingo ou feriado declarado nacional na Repúblíca

Federativa do Brasil ou municipal na Cidade de São

Paulo;

"Direitos Creditórios do

Agronegócio":

são os direitos creditórios do agronegócio, assim

enquadrados nos termos do parágrafo único, do artigo

23, da Lei Lt.O76, livres de quaisquer Ônus, que

compõem o lastro dos CRA, ao qual estão vinculados

em caráter irrevogável e irretratável, representados

pela Debênture, cujas principais características estão

descritas no Anexo I deste Termo de Securitização;

I «
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".úid@." significa o saldo devedor de principal e juros de

empréstimos e financiamentos de cufto e longo ptazo

com instituições financeiras exclusivamente, incluindo

operações de mercado de capitais, menos o saldo de

caíxa e aplicações financeiras de curto e longo prazo,

sempre em relação à Fiadora;

"Documentos

Comprobatórios":

significa os documentos que evidenciam a origem, a

existência, a validade, a eficácia e a exequibilidade dos

Direitos Creditórios do Agronegócio, a saber: (a) 1

(uma) via original da Escritura de Emissão; (b) 1 via

original do boletim de subscrição das Debêntures; (c) 1

via original registrada do Contrato de Aquisição de

Debêntures; (d) 1 (uma) via cópia simples do presente

Termo de Securitizaçáo; (e) 1 (cópia) autenticada do

Livro de Registro de Debêntures comprovando o

registro de titularídade das Debêntures pela

Securitizadora; e (f) 1 (uma) via original ou cópias

simples, conforme aplicável a cada documento nos

termos dos itens acima, dos eventuais aditamentos aos

instrumentos mencionados nos itens acima, conforme

aplicável.

"Documentos da Operação": são (i) a Escritura de Emissão; (ii) o Contrato de

Aquisição de Debêntures; (iii) os Contratos de

Alienação Fiduciária; (iii) o presente Termo de

Securitização; (iv) o Contrato de Distribuição e (v) os

boletins de subscrição dos CRA;

*EEIro,, significa o somatório: (i) do lucro/prejuízo antes de

deduzidos os impostos, tributos, contribuições e

participações minoritárias, (ii) das despesas de

depreciação e amortização, e (iii) das despesas

financeiras deduzidas das receitas financeiras, sempre

em relação à Fiadora;

"EBITDA Ajustado" significa o EBITDA definido acima, ajustado pelos

seguintes itens: i) alienação do ativo imobilizado ou

disponível para venda, da Fiadora, (ii) provisão para

perdas de ativos imobilizados ou intangíveis, da Fiadora

e (iii) eventos não-recorrentes sem efeito no caixa da

Fiadora;

"Emissão": a presente emissão dos CRA da 1a (primeira) série da

3a (vigésima terceira) emissão da Emíssora;

9
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"Emissora" ou
"Securitizadora":

a Gaia Agro Securitizadora S.A., conforme qualificada

no preâmbulo deste Termo de Securitização;

"Escritura de Emissão": o Instrumento Particular de Escritura da 3' Emissão de

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em

Série Única, da Espécie Quirografária a Ser Convolada

em da Espécie com Garantia Real, com Garantia

Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da

Cotemínas S.A., devidamente registrada perante a
Junta Comercial do Estado de Mínas Gerais;

".Eefltredqf" Vórb( Distribuidora de Títulos e Valorcs
Mobiliários Ltda., conforme qualificada no preâmbulo

deste Termo de Securitização, responsável pela

escrituração dos CRA.

"Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado":

os eventos descritos no item 13.1, abaixo, que

ensejarão a liquidação do Patrimônio Separado;

"Eadre.": a Springs Global Participações S.A., sociedade anônima

com registro de emissor de valores mobiliários perante

a CVM, com sede na cidade de Montes Claros, Estado

de Minas Gerais, na Avenida Lincoln Alves dos Santos,

955, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 07 .7 L8.269 I 0001-57 ;

"Eên@', a garantia fidejussória prestada pela Fiadora por meio

da qual a Fiadora se obriga como fiadora e principal

pagadora, solidariamente responsável com a Devedora,

pelas Obrigações Garantidas;

".Func!o-dc!cs@": o fundo inicialmente composto pelo Valor Total do

Fundo de Despesas, que será utilizado para provisão de

pagamento das Despesas e deverá ser investido em

Aplicações Financeiras Permitidas;

"@": a Alienação Fiduciária dos Imóveis e a Fiança, quando

referidas em conjunto;

*IGH.": o Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, calculado

e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;

''I.G": o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,

calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística;

"Imóvel Blumenau" É o imóvel localizado na Rua Progresso, 150, Bairro
10
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Garcia, na cidade de Blumenau, no estado de Santa

Catarina, objeto da matrícula no. 16.310, registrada no

1o Ofrcio de Registro de Imóveis de Blumenau de

propriedade da Devedora, a ser alienado

fiduciariamente pela Devedora em favor da

Debenturista, nos termos do respectivo Contrato de

Alienacão Fiduciária.

É o imóvel localizado na BR 101, quilometro 3,5, no

3620, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba,

objeto das matrículas po. 6.855, 14.306 e 63.693,

registradas no Serviço Notarial do 1o Ofrcio e Registral

Imobiliário da Zona Sul de João Pessoa, de propriedade

da Devedora, a ser alienado fiduciariamente pela

Devedora em favor da Debenturista, nos termos do

resDectivo Contrato de Alienação Fiduciária.

"Imóveis": São o Imóvel Blumenau e o Imóvel João Pessoa,

quando referidos em conjunto.

"Indices Financeiros" os índÍces financeiros descritos no subitem "h" do item

5.1.3 da Escritura de Emissão, que deverão ser

observados pela Fiadora e a serem verificados

semestralmente pelo Agente Fiduciário com base nas

informações semestralmente e/ou anuais, conforme o

caso, consolidadas divulgadas regularmente pela

Fiadora ao Agente Fiduciário, referentes a (i) razão

entre (A) Dívida Líquida e (B) EBITDA Ajustado, igual

ou inferior a 4,00 (quatro inteiros); (ii) razão entre (A)

Dívida Lítquida e (B) Patrimônio Líquido da Fiadora, igual

ou inferior a 0,7 (sete décimos); e (iii) razáo entre (A)

EBITDA e (B) Juros da Fiadora, igual ou superior a 2
(dois).

"Instituicões Autorizadas": são o Banco Votorantim S.A., o Banco Itaú Unibanco

S.A. e o Banco Bradesco S.A.;

"Instituição Custodiante": a Ouvrrm TRusr DrsrnrsurDoRA DE TÍrulos E

Vllonrs MosrlrÁRros S,A., instituição financeira, com

sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas,3.434, Bloco 07, Sala

zOL, Barra da Trjuca, CEP 22.640-102, inscrita no

CNPJ/MF sob o 10 36.LL3.87610001-91, neste ato

representada na forma de seu contrato social,

responsável pela custódia dos Documentos

Comprobatórios;

"Instituicões Pafticioantes da O Coordenador Líder e os Pafticipanlqq-!§pgq3§.
11
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Oferta" quando referidos em conjunto;

"Instrução CVM 414": a Instrução da CVM n.o 4L4, de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada;

"Instrução C''ty'M 476": a Instrução da CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009,

conforme alterada;

"Instrução CVM 539": a Instrução da CVM n.o 539, de 13 de novembro de

20t3, conforme alterada;

"Instrusão CVM 583": a Instrução da CVM n.o 583, de 20 de dezembro de

20t6, conforme alterada;

"Investidores" ou "Titulares dg
CRA":

os investidores que tenham subscrito e integralizado

CRA no âmbito da Ofefta Restrita;

os investidores qualificados, assim definidos nos termos

do artigo 9o-B e 9o-C da Instrução da CVM 539;

os investidores profissionais, assim definidos nos termos

do artigo 9o-A e 9o-C da Instrução da CVM 539;

"IOF/Câmbio": o Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio;

"IOF/TÍEulos": o Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e
Valores Mobíliários;

..IRRE": o Imposto de Renda Retido na Fonte;

..IBE!'": o Imposto de Renda da Pessoa lurídica;

§JE" as jurisdições de tributação favorecida, nos termos da

Instrução Normativa RFB no L037, de 04 de junho de

20L0;

"Juros da Fiadora" significa o seruiço das dÍvidas da Fiadora que engloba

os pagamentos e provisões de juros decorrente da

Dívida Lítquida;

".ki.ffil"r Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme

alterada;

".l.ei9514"! a Lei n.o 9.5t4, de 20 de novembro de 1997, conforme

alterada;

72
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".kú0.93:1,": a Lei n.o 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme

alterada;

*.ELLJZ6"I a Lei p.o LL.076, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada;

"Lei das Sociedades por

Ações":

a Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

alterada;

"Limite Mínimo do Fundo de

Despesas":

o valor correspondente a R$15.000,00 (quinze mil

reais);

§M/ o MDA - módulo de distribuíção de ativos, administrado

e operacionalizado pela CETIP;

\T.|!.re." qualquer lei, decreto, medida provisória, regulamento,

norma adminÍstrativa, ofício, carta, resolução, instrução,

circular e/ou qualquer tipo de determinação, na forma

de qualquer outro instrumento ou regulamentação, de

órgãos ou entidades governamentais, autarquias,

tribunais ou qualquer outra Autoridade, que crie direitos

e/ou obrigações;

"Obrigações Garantidas": correspondem a (i) o pagamento de todas as despesas

e encargos, no âmbito da emissão das Debêntures e da

emíssão e da ofefta dos CRA, para manter e administrar

o Patrimônio Separado da Emissão, incluindo, sem

limitação, arcar com o pagamento do valor da

remuneração e amortização integral da Debênture; e
(Íi) eventuais pagamentos derivados de (a)

inadimplemento, total ou parcial; (b) resgate

antecipado ou vencimento antecipado da Debênture;

(c) incidência de tributos, além das despesas de

cobrança e de intimação, conforme aplicável; (d)

qualquer custo ou despesa incorrido pela Debenturista

ou pelo Agente Fiduciário em decorrência de processos,

procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou

extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus

direitos; (e) qualquer outro montante devido pela

Emissora e/ou pela Fiadora; (0 qualquer custo ou

despesa incorrido para emissão e manutenção da

Debênture; (g) inadimplemento no pagamento ou

reembolso de qualquer outro montante devido e não

pâgo, relacionado com emissão da Debênture; (h) os

recursos necessários para recompor o Fqlqq Eq
13 $
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Despesas (conforme definido no Termo de

Securitização) ou para o pagamento das próprias

Despesas;

"GGa-Be§!r!ta": a distribuição pública com esforços restritos dos CRA

realizada nos termos da Instrução CVM 476, a qual (i) é
destinada aos investidores descritos no item 4.3 deste

Termo; (ii) será intermediada pelo Coordenador Líder; e

(ii) não será registrada na CVM;

"Ônus": quaisquer (i) ônus, gravames, direitos e opções,

compromisso à venda, outorga de opção, fldeicomisso,

uso, usufruto, acordo de acionistas, cláusula de

inalienabilidade ou impenhorabilidade, preferência ou

príoridade, garantias reais ou pessoais, encargos, (ii)
promessas ou compromissos com relação a qualquer

dos negócios acima descritos, e/ou (iii) quaisquer feitos
ajuizados, fundados em ações reais ou pessoais

reipersecutórias, tributos (federais, estaduais ou

municipais), de qualquer natureza, inclusive por atos

involuntários;

"Participantes Especiais": as instituições integrantes do sistema de distribuição de

valores mobiliários, QUê aderirem à Oferta Restrita por

meio de celebração de Termo de Adesão;

"Patrimônio Lhuido da

Fiadora"

é o patrimônio líquido da Fiadora;

o patrimônio constituído após a instituição do Regime

Fiduciário pela Emissora, composto pelos (i) Direitos

Creditórios do Agronegócio; (ii) Fundo de Despesas; (iii)

Garantias; e (iv) valores que venham a ser depositados

na Conta Centralizadora. O Patrimônio Separado não se

confunde com o patrimônio comum da Emissora e se

destina exclusívamente à liquidação dos CRA, bem

como ao pagamento dos respectivos custos de

administração e obrigações fiscais incluindo, mas não se

limitando a, das Despesas;

"Período de Capitalização": é, para o primeiro Período de Capitalizaçáo, o interualo

de tempo que se inicia na Data de Integralização

(inclusive) e termina na primeira Data de Pagamento da

Remuneração (exclusive) e, para os demais Períodos de

Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na

Data de Paqamento da Remuneração imediatamente

t4
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anterior (inclusive), e termina na Data de Pagamento

da Remuneração subsequente (exclusive). Cada Período

de Capitalizaçáo sucede o anterior sem solução de

continuidade, até a Data de Vencimento;

..PIS": o Contribuição ao Programa de Integração Social;

"Preço de Aquisição": o preço a ser pago pela Securitízadora à Emissora, por

conta e ordem da Debenturista Inicíal, a título de

aquisição das Debêntures;

"Preço de Inteqralização": o preço de subscrição dos CRA no âmbito da Emissão,

correspondente ao Valor Nominal Unitário, obseruado
que todos os CRA serão integralizados na Data de

Integralização;

"@ão-dúa.rant!a" É a razáo entre a somatória do Valor de Liquidação

Forçada dos Imóveis e o valor das Obrigações

Garantidas, que deverá corresponder a 200o/o (duzentos

por cento);

"Regíme FiducÍário": o regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do

Agronegócio, o Fundo de Despesas, as Garantias e os

valores que venham a ser depositados na Conta

Centralizadora, instituído pela Emissora na forma do

artigo 9o da Lei 9.514 para constituição do Patrimônio

Separado. O Regime Fiduciário segrega os Direitos

Creditórios do AgronegócÍo, o Fundo de Despesas, as

Garantias e os valores que venham a ser depositados

na Conta Centralizadora do patrimônio da Emíssora até

o integral cumprimento de todas as obrigações relativas

aos CRA, incluindo, sem limitação, o pagamento integral

do Valor Nominal Unitário e o valor correspondente à

Remuneração dos CRA, bem como eventuais encargos

moratórios aplicáveis;

"Remuneração dos CM": os CRA renderão juros correspondentes à variação

acumulada de 110o/o (cento e dez por cento) da Taxa

DI;

"Resoate Antecioado dos

CRA":

o resgate antecipado total dos CRA que será realizado

nas hipóteses do item 7.1, abaixo;

"Resoate Antecioado da

Debênture":

o resgate antecipado das Debêntures realizado pela

Devedora, nos termos do item 4,,2.9 da Escritura de

Emissão;
15
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Nffi" A Secretaria da Receita Federal do Brasil;

"Série": a 1a série da 23a Emissão da Securitizadora, composta
pelos CRA;

"Taxa de Administração": a taxa semestral de administração do Patrimônio

Separado, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais),

líquida de todos e quaisquer tributos, atualizada

anualmente pelo IGP-M desde a Data de Emissão,

calculada pro rata die se necessário, a que a Emissora

faz jus;

":IaxaD[": a variação acumulada das taxas médias diárias dos

Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, "extra

grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e

divulgada pela CETIP, no informativo diário disponível

em sua página na internet (http://www.cetip.com.br);

\\.Termo" ou ttTermo de

Securitização":

o presente Termo de Securitização de Direitos

Creditórios do Agronegócio da 1a Série da 23a Emissão

de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia

Agro Securitizadora S.A.;

"Termos de Adesão": os Termos de Adesão ao Contrato de Coordenação,

Colocação e Distribuição Pública de Certificados de

Recebíveis do Agronegócio, Sob o Regime de Garantia

Firme de Colocação, da 1a Série da 23a Emissão da

Gaia Agro Securitizadora S.A., celebrados entre o
Coordenador Líder e os Participantes Especiais, com

interveniência e anuência da Emissora;

"Valor de Liquidação Forçada" aquele constante nos laudos de avaliação de cada

Imóvel anexos aos respectivos Contratos de Alienação

Fiduciária ou, caso não conste nos referidos laudos de

avaliação, o valor correspondente a 70olo (setenta por

cento) do valor de mercado do respectivo Imóvel

indicado no laudo de avaliação anexo ao respectivo

Contrato de Alienação Fiduciária;

"Valor Nominal Unitário": na Data de Emissão, o valor correspondente a

R$1.000,00 (mil reais);

"Valor Total da Emissão": na Data da Emissão, o valor correspondente a

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
16
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"Valor Total do Fundo de
Despesas":

o valor correspondente a R$50.000,00 (cinquenta mil

reais); e

"Vencimento Antecipado da

Debênture":
a declaração de vencimento antecipado da Debênture,
nos termos do da Cláusula 5 da Escritura de Emissão.

L,2, Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se

expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser
Dia Útil, haverá prorrogação para o primeiro Oia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. A Emissão e a Oferta Restrita foram aprovadas pela Emissora em Assembleia Geral

Extraordinária realizada em 30 de Abril de 2017, com sua ata devidamente registrada na

JUCESP sob o n.o 227.4071L6-7, em sessão de 24 de Maio de 20L7, publicada no jornal "O Dia"

e DOESP.

cúusuua rr - REGrsrRos E DEcLARAções

2.1. Este Termo e eventuais aditamentos serão registrados e custodiados junto à Instituição

Custodiante do Termo de Securitizaçáo, que assinará a declaração constate do Anexo V ao

presente Termo.

2.2. Os CRA serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição sob o

regime de garantia firme de colocação da totalidade dos CRA, no mercado brasileiro de capitais,

a ser realizada nos termos da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis.

2.3, A Emissão, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de

distribuição, será realizada nos termos da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e

regulamentares aplicáveis, estando, poftanto, automaticamente dispensada do registro de

distribuição perante a CVM de que trata o artigo 6o da Instrução CVM 476 e do artigo 19 da Lei

n.o 6.385, de 7 de dezembro de L976, sendo necessário o envio de comunicação de

encerramento da Oferta Restrita à CVM, nos termos do aÊigo 80 da Instrução CVl4 476.

2.4. A Oferta Restrita será registrada na ANBIMA exclusivamente com o intuito de envio de

dados para a base de dados da ANBIMA, nos termos do artigo 10, §1o incíso I e §2o, do

"Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e

Aquisição de Valores Mobiliários", desde que o registro aqui tratado seja devidamente

regulamentado pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, nos termos do

artigo 90, §1o, do referido Código, até a data de envio do comunicado de encerramento da

Oferta Restrita à CVM.

2.5. Em atendimento ao item 15 do anexo III da Instrução CVM 414, são apresentadas, nos

Anexos II, IIL IV e V ao presente Termo, as declarações emitidas pelo Coordenador Líder, pela
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Emissora, pelo Agente Fiduciário e pela Instituição Custodiante do Termo de Securitização,

respectivamente.

2.6. Os CRA serão depositados (a) para distribuição no mercado primário por meio do MDA,

administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a liquidação financeira realizada por meio

da CETIP; e (b) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP2l, administrado e

operacionalizado pela CETIP, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a

custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da CETIP. Após a Data de Integralização, os
'I'itulares do CRA poderão, a seu exclusivo critério e sem a necessidade de autorização prévia da

Securitizadora, transferir seus respectivos CRA para depósito e negociação nos sistemas de

mercado secundário administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA devendo o

Escriturador comunicar a Securitizadora sobre tal em até 5 (cinco) Dias Úteis após a efetivação

da referida transferência,

cúusulA rrr - cARAcrEnÍsncls Dos DrRErros cREDróRros Do
AGRONEGóCIO

Direitos Creditórios do Agronegócio

3.1. A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação aos CRA

da totalidade dos Direitos Creditórios do Agronegócio representados pelas Debêntures,

conforme as características descritas na Cláusula 4a abaixo.

g.2. Os Direitos Creditórios do Agronegócio, vinculados ao presente Termo de Securitização e

representados pelas Debêntures, às quais estão vinculados, bem como as suas características

específicas, estão descritos no Anexo L nos termos do item 2 do anexo III da Instrução CVM

4L4, em adição às características gerais descritas nesta Cláusula III.

3.3. Os Direitos Creditórios do Agronegócio, cujas características principais estão listadas no

Anexo I, livres e desembaraçados de quaisquer Ônus, corresponderão ao lastro dos CRA objeto

da presente Emissão, aos quais estão vinculados em caráter irrevogável e irretratável,

segregados do restante do patrimônio da Emissora, mediante instituição de Regime Fiduciário,

na forma prevista na Cláusula X( abaixo, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514'

3.4. Até a quitação integral de todas e quaisquer obrigações assumidas no âmbito do

presente Termo de Securitização a Emissora obriga-se a manter os Direitos Creditórios do

Agronegócio vinculados aos CRA e a Conta Centralizadora, bem como todos os direitos, bens e

pãgurento., a qualquer título, deles decorrentes, agrupados em Patrimônio Separado (abaixo

definido), constituído especialmente para esta finalidade, nos termos da Cláusula IX abaixo'

3.S. por meio do Contrato de Aquisição de Debêntures, a Debenturista Inicial alienou as

Debêntures à Securitizadora, a qual passou a fazer jus ao recebimento do valor total da dívida

da Devedora representada pelas Debêntures, acrescido da remuneração das Debêntures e dos
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encargos moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas na

Escritura de Emissão,

Custódia

3.6. Os Documentos Comprobatórios deverão ser mantidos sob a guarda e custódia da

Instituição Custodiante e evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do Agronegócio, nos

termos da declaração a ser assinada pela Custodiante, na forma substancialmente prevista com

base no modelo do Anexo VI deste Termo de Securitização, pela remuneração a ser arcada

diretamente pela Securitizadora às expensas da Devedora e, caso esta não efetue o
pagamento, às expensas do Patrimônio Separado, para exercer as seguintes funções, entre

outras: (a) fazer a custódia e guarda dos Documentos Comprobatórios; e (b) diligenciar para

que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em pefeita ordem, os Documentos

Comprobatórios, por meio de regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de

verificação, para assegurar o controle e a adequada movimentação da documentação

comprobatória dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

Aouisição da Debênture

3.7. As Debêntures, representativas dos Direitos Creditórios do Agronegócio, serão

adquiridas pela Emissora mediante o pagamento do Preço de Aquisição diretamente na Conta

de Livre Movimentação, com base em recursos por ela recebidos com a integralização dos CRA

no mercado primário.

3.8. A Debênture foi adquirida pela Emissora da Debenturista Inicial nos termos do Contrato

de Aquisição de Debêntures. A transferência das Debêntures da Debenturista Inicial para a

Emissora será realizada fora do ambiente da CETIP, conforme previsto no C.ontrato de

Aquisição de Debêntures.

3.9. Os pagamentos decorrentes dos Direitos Creditórios do Agronegócio serão realizados

diretamente na Conta Centralizadora.

Níveis de Concentração dos Créditos do Patrimônio Seoarado

3.10. Os Direitos Creditórios do Agronegócio são concentrados integralmente na Devedora, na

qualidade de emissora das Debêntures e principal devedora, em solidariedade com a Fiadora,

na qualidade de garantidora, devedora solidária e principal pagadora.

CúUSUIA W - CARACTEúSTTCIS DOS CRA E DA OFERTA RESTRTTA

4.L. Os CRA da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Direitos Creditórios do

Agronegócio, possuem as seguintes características :

a) fuEsãs' 1u'

b) Séne: 23a;

c) Quantidade de CRA: 50.000 (cinquenta mil);
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Valor Global da Série: R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

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

Prazo Total: 1.106 (mil, cento e seis) dias corridos, contados da Data de Emissão;

Juros Remuneratórios: correspondentes à variação acumulada de 110o/o (cento e

dez por cento) da Taxa DI;
Periodicidade de Paoamento da Amortização Prooramada e de Juros

Remuneratórios: de acordo com os prazos estabelecidos nos itens e 6.5 e 6.8 do
presente Termo;
Regime Fiduciário: Sim;

Garantia Flutuante: Não há, ou seja, não existe qualquer üpo de regresso contra o
patrimônio da Emissora;

Ambiente de Depósito, Distribuição. Neoociação e Liouidacão Financeira: CETIP.

Após a Data de Integralização, os Titulares do CRA poderão, a seu exclusivo

critério e sem a necessidade de autorização prévia da Securitizadora, transferir

seus respectivos CRA para depósito e negociação no mercado secundário na

BM&FBovespa;

l) Data de Emissão: 12 de junho de20l7;
m) Local de Emissão: São Paulo - SP; e

n) Data de Vencimento: 22 dejunho de 2020.

Distribuicão

4.2. A Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM no 476 e com as demais

disposições legais e regulamentares aplicáveis, razão pela qual está automaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6o da referida instrução'

4.g. Os CRA são destinados a Investidores Profissionais, observado o disposto na Cláusula

4.4 abaixo.

4.4. No âmbito da Oferta Restrita, os CRA somente poderão ser subscritos por Investidores

Profissionais, sendo oferecidos a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, e

subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

4.5. Os CRA serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores Profissionais,

devendo os mesmos fornecerem, por escrito, declarações no boletim de subscrição atestando,

dentre outras: (a) que estão cientes que a ofeÍta Restrita não foi registrada na cVM; (b) que

estão cientes que os CRA ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

Instrução cvM no 476, e obseruado a cláusula 4.6 abaixo; e (c) sua condição de Investidor

Profissional, nos termos definidos neste Termo.

4.6. Os CRA da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados

regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada

data de subscrição ou aquisição dos CRtr pelo respectivo lltular de CRA e apenas entre

Investidores Qualificados, ressalvado o disposto no artigo 14 da Instrução cvM no 476.

d)
e)
r)

s)

h)

i)

i)

k)
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4.7. O prazo máximo de colocação dos CRA será de até 180 (cento e oitenta) dias contados a

partir da data de envio do Comunicado de Início da Oferta Restrita à CVM C'Prazg--dC
Colocacãot,

Destinação de Recursos

4,8. Os recursos obtidos com a subscrição dos CRA serão utilizados pela Emissora

exclusivamente para: (i) pagamento à Emissora pela Securitizadora, por conta e ordem da

Debenturista Inicial do Preço de Aquisição das Debêntures, do qual será descontado o
pagamento de custos relacionados com a Emissão e com as Despesas; e (ii) formação do

Fundo de Despesas, definidos e disciplinados no item 14.4 e seguintes, abaixo.

4.9. Os recursos advindos da emissão das Debêntures serão destinados integral e

exclusivamente pela Devedora, no âmbito da aquisição de algodão para beneficiamento e

industrialização, fomentando as atividades no agronegócio, necessários para a continuidade das

atividades da Devedora durante os anos de 20L7 a 2020, nos termos dos contratos de compra

e venda de algodão já celebrados e a celebrar com produtores rurais, cooperativas de

produtores rurais de algodão e cerealistas que exerçam as atividades de limpeza, padronização,

armazenamento e comercialização de produtos agrícolas ('Contratos do AoronegócioJ,

caracterizando-se como direitos creditórios do agronegócio nos termos do §1o, do atigo 23, da

Lei 11.076.

4.9.1. Caso solicitado pela Securitizadora e/ou o Agente Fiduciário, a Devedora deverá

comprovar a celebração de Contratos do Agronegócio em até 6 (seis) meses a contar da Data

de Emissão, cujo montante total agregado reflita, no mínimo, o Valor Total da Emissão.

4.10. A Devedora deverá, ainda, prestar contas, à Emissora e ao Agente Fiduciário, da

destinação de recursos e seu status, conforme descrito na Escritura de Emissão, na seguinte

periodicidade: (i) a cada 3 (três) meses a contar da Data de Integralização, por meio de

relatório na forma prevista no Anexo I da Escritura de Emissão; (ii) imediatamente em caso de

Vencimento (ordinário ou antecipado) das Debêntures ou nos casos de resgate previstos na

cláusula 4,2.8 da Escritura de Emissão; e (iii) sempre que solicitado por escrito por

Autoridades, pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário, para fins de atendimento a Normas e

exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores, em até 30 (trinta) dias do recebimento da

solicitação, cópia dos contratos, notas fiscais, atos societários e demais documentos

comprobatórios que julgar necessario para acompanhamento da utilização dos recursos ou em

prazo menor, se assim solicitado por qualquer Autoridade ou determinado por Norma'

Escrituração

4.11. Os Cp1 serão depositados, para fins de custodia eletrônica e de liquidação financeira de

eventos de pagamentos na CETIP e para distribuição no mercado primário e negociação no

mercado secundário na CETIP e/ou na BM&FBovespa, conforme o caso, ou quem os vier a

suceder. f
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4,12. Os C[{A serão emitidos sob a forma escritural. Serão reconhecidos como comprovante de

titularidade: (i) o e*rato de posição de custódia e><pedido pela CETIP e/ou pela BM&FBovespa,

conforme o caso, em nome do respectivo titular dos CRA, considerando que a custodia

eletrônica do CRA esteja na CETIP ou na BM&FBovespa, respectivamente; ou (ii) o extrato

emitido pelo Escriturador, a paÍtir de informações que lhe forem prestadas com base na posição

de custódia eletrônica constante da CETIP ou da BM&FBovespa, conforme o caso, considerando

que a custodia eletrônica do CRA esteja na CETIP ou na BM&FBovespa, respectivamente.

Banco Liquidante

4.13. O Banco Liquidante será contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a

liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA, executados por

meio da CETIP, ou pela BM&FBovespa, conforme o caso.

cúusulA v - suBscRrçÃo E TNTEGRALTZAçÃo Dos cRA

5.1. Os CRA serão subscritos no mercado primário e integralizados por seu Valor Nominal

Unitário, o qual será pago à vista em moeda corrente nacional, em uma única data, por

intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP: (i) nos termos do respectivo Boletim

de Subscrição; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme itens 4.7

e 4,8, acima.

5.1.1. Observado o regime de garantia firme de colocação prestada pelo Coordenador Líder,

sendo a garantia firme de colocação limitada ao valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões

de reais), conforme item 2.2 acima.

cúusuLA vr - cÁtcuLo Do sAtDo DEIíEDo& JURos E AMoRTtzAçÃo
PROGRAMADA DOS CRA

Remuneração

6.1. O Valor Nominal unitário dos cPJ\ ou o saldo do Valor Nominal unitário dos cP\/q,

conforme o caso, não será corrigido monetariamente.

6.2. Os CM farão jus à Remuneração incidente, desde a Data de Integralização, ou a última

data de pagamento da Remuneração, conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA

ou sobre o saldo do ValOr Nominal Unitário dOS CRA, conforme o caso, correspondente à

variação acumulada de 110o/o (cento e dez por cento) da Taxa DI.

5.3. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis pot

Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal

Unitário, conforme o caso, desde a Data de Integralização ou a data de vencimento do último

Período de Capitalização, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo

com a fórmula abaixo:
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J=VNex(FatorDI-1)

onde:

J valor unitário da Remuneração, devido ao final do Período de Capitalização,

calculada com I (oito) casas decimais sem arredondamento;

VNe Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos

CRA em Circulação, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
. arredondamento;

FatorDI Produtório das Taxas DI-Over com uso de percentual aplicado a partir da

data de início do Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo do pagamento

da Remuneração, e><clusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorDr = i]t, +( ror- 
" #)l

onde:

Ílor Número total de Taxas DI-Over, sendo " np1 " um número inteiro;

k Corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de 1 até nor

p Valor do percentual a ser aplicado sobre a Taxa DI-Over, informado com 2

(duas) casas decimais, correspondente a 110 (cento e dez);

TDI,I Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas

decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma:

I

rDr, =(PII-+r)E-r. [100 )
onde:

DIr Taxa DI-Over divulgada pela cmP, válida por 1 (um) dia útil (ovemight),

utilizada com 2 (duas) casas decimais;

Observaçôes:

1) Para efeito do DI, será sempre considerado o índice de modo a considerar 2 11,,,

(dois) Dias Úteis de defasagem entre a data de pagamento dos Direitos

Creditórios do Agronegocio e data de pagamento do CRA (exemplo: para

pagamento dos CRA no dia 15 o índice considerado será o publicado no dia

23
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12, e o pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio oconerá no dia

13, pressupondo-se que tanto os dias 12, 13 e 15 são Dias Úteis, e que não

houve nenhum dia não útil entre eles);

o fator resultante da expressão ('.'on '#) será considerado com 16

(dezesseis) casas decimais sem arredondamento,

assim como seu produtório;

3) Efetua-se o produtório dos fatores diários, sendo que, a cada fator diário

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais,

aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último

considerado,

4) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante

"Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

5) As Taxas DI deverão ser utilizadas considerando idêntico número de casas

decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo'

6.4. No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuraçâo da Taxa DI

por mais de 5 (cinco) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou

divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por

imposição legal ou determinação judicial, deverá ser aplicada, em sua substituição: (i) a taxa

que vier legalmente a substituÊla ou, no caso de inexistir substituto legal para a Taxa DI; (ii) a

taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em

tÍtulos públicos federais, cursadas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SE-LIC),

expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,

calculada e divulgada no Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, transação

PEFI300, opção 3 - Taxas de Juros, opção sELIC - Taxa-dia sELIC; ou, exclusivamente na

ausência destas, (iii) o Agente Fiduciário ou a Emissora deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias

Úteis contados da data em que tomar conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima,

Assembleia Geral DI, a qual terá como objeto a deliberação pelo lltulares de cfttr, de comum

acordo com a Emissora e a Devedora, sobre o novo parâmetro de remuneração dos cft,1\,

parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos nÍveis da Remuneraçâo dos

CRA. Tal Assembleia Geral deverá ser realizada dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da

publicação do edital de convocação, ou, caso não se verifique quórum para realização da

Assembleia Geral em primeira convocação, no prazo de 8 (oito) dias contados da nova

publicação do edital de convocação da segunda convocação.

6.4.1. Até a deliberação da Taxa substitutiva será utilizada, para o cálculo do valor de

quaisquer obrigações previstas neste Termo de Securitização, a última Taxa DI divulgada

oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo parâmetro, não

sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Emissora e os Titulares de CRA

quando da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização que seria apli«ável.

2)
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6.4.2. Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral, a referida

Assembleia Geral não será mais realizada, e a Taxa DI divulgada passará novamente a ser

utilizada para o cálculo da Remuneração.

6.4.3. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora, a Devedora e os

Titulares de CRA ou caso não seja realizada a Assembleia Geral mencionada no item 6.4.1

acima, a Emissora deverá informar à Devedora, o que acarretará o resgate antecipado

obrigatório das Debêntures pela Devedora em conformidade com os procedimentos descritos na

Cláusula 4.2.8 da Escritura de Emissão e, consequentemente, o Resgate Antecipado dos CRA,

no prazo de 30 (trinta) dias (i) da data de encerramento da respectiva Assembleia Geral, (ii) da

data em que tal assembleia deveria ter ocorrido ou (iii) em outro prazo que venha a ser

definido em referida assembleia, pelo seu Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal

Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração dos CRA devida até a data do efetivo

resgate, calculada pro rata temporis no Período de Capitalizaçáo, sem incidência de qualquer

prêmio. A Taxa DI a ser utilizada para cálculo da Remuneração dos CRA nesta situação será a

última Taxa DI disponível, conforme o caso

6.5. A Remuneração será paga nas datas previstas na tabela abaixo (cada uma, uma "Data

de Paoamento da RemuneraçãoJ:

Datas de Paqamento da Remuneração dos CRA

1o 20 de dezembro de 20t7
20 20 de iunho de 2018

3o 20 de dezembro de 2018

40 21 de iunho de 2019

5o 20 de dezembro de 2019

6o 22 de iunho de2020

6.6. Após a Data de Emissão, cada CRA terá seu valor de amoftização ou, nas hipóteses

definidas neste Termo de Securitizaçáo, resgate, calculado pela Emissora e pelo Agente

Fiduciário, com base na respectiva Remuneração aplicável.

6.7. Na Data de Vencimento, a Emissora deverá proceder à liquidação total dos CRA pelo seu

saldo do Valor Nominal acrescido da Remuneração devida e não paga.

Amortização Programada

6.8. Ressalvadas as hipóteses de declaração de um vencimento antecipado ou de resgate

antecipado dos CRA, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme

aplicável, será amortizado em parcelas nas datas abaixo relacionadas, a partir do 18o (décimo

oitavo) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 20 de

dezembro de 2018 e as demais parcelas devidas conforme tabela de amortização abaixo:
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20 de dezembro de 2018

21 de junho de 2019

20 de dezembro de 2019

22dejunho de2020

CúuSUUE WI - RESGATE ANTECIPADO

7.L. Haverá o Resgate Antecipado da totalidade dos CRA na ocorrência de declaração de

Evento de Vencimento Antecipado da Debênture, nos termos do item 4.L2. da Escritura de

Emissão, ou de resgate antecipado da Debênture, nos termos do item 4.2.8. da Escritura de

Emissão.

7.1.1. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não-Automático da

Debênture, conforme indicado no item 5.1.3 da Escritura de Emissão, a Emissora deverá

convocar uma Assembleia Geral de Ttulares dos CRA para que seja deliberada a orientação da

manifestação do Debenturista em relação a tais eventos. Caso os ntulares de CRA

representando 50o/o (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação na Assembleia

Geral votem por orientar a Emissora a manifestar-se pelo não vencimento antecipado da

Debênture, a Emissora deverá assim manifestar-se, sendo cefto que, em caso de não instalação

da Assembleia Geral ou não manifestação dos Titulares de CRA deverão ser obseruados os

procedimentos previstos na Cláusula XII abaÍxo.

7.1.2. A Emissora comunicará aos Titulares de CRA, ao Agente Fiduciário e à CETIP e à

BM&FBovespa, se for o caso, por meio de publicação no jornal "Jornal de Notícias" com

antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis, sobre o Resgate Antecipado, nos termos da

Cláusula XII deste Termo de Securitização, informando: (a) a declaração do Resgate

Antecipado; (b) a data prevista para o efetivo Resgate Antecipado e consequente pagamento

aos lltulares de CRA; (c) o valor do Resgate Antecipado; e (d) demais informações

consideradas relevantes pela Emissora para conhecimento dos Titulares de CRA.

7.L.3. Os pagamentos decorrentes de Resgate Antecipado dos CRA serão realizados de forma
pro rata entre todos os Titulares de CRA e alcançarão, indistintamente, todos os CRA, por meio

de procedimento adotado pela CETIP e/ou à BM&FBOVESPA, para os ativos custodiados

eletronicamente na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA.

7,L.4. Os recursos que eventualmente sobejarem após os pagamentos feitos nos termos desta

Cláusula VII serão depositados na Conta de Livre Movimentação.

7.2. Os CRA objeto do Resgate Antecipado serão obrigatoriamente cancelados pela Emissora.

26
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CúUSULA VIII - GARANTIAS E ORDEM DE PAGAMENTOS

8.1. Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que

gozarão indiretamente das Garantias, integrantes dos Direitos Credi6rios do Agronegócio
previstas nas Debêntures, descritas no item 8.3, abaixo. Os CRA não contarão com garantia

flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio,
que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações

assumidas no âmbito do presente Termo de Securitização.

8.2. Os Direitos Creditórios do Agronegócio contarão com as seguintes garantias,

constituídas na Escritura de Emissão e no Contrato de Alienação Fiduciária, conforme os termos
e condições lá estabelecidos:

(D Fiança prestado pela Fiadora; e

(ii) Alienação Fiduciária dos Imóveis (conforme abaixo descrita).

8.3, Fica ceto e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, das Garantias,
podendo o Agente Fiduciário e/ou a Securitizadora, conforme o caso, em beneficio dos Ttulares
de CRA, executar todas e quaisquer garantias outorgadas à Securitizadora no âmbito dos
Documentos da Operação, simultaneamente ou em qualquer ordem, sem que com isso
prejudique qualquer direito ou possibilidade de exercê-lo no futuro, até a quitação integral das

Obrigações Garantidas, inclusive no que diz respeito à possibilidade de a Fiança ser excutida
prévia ou posteriormente à excussão da Alienação Fiduciária, independentemente de
concordância da Fiadora. A excussão de uma das Garantias não ensejará, em hipótese
nenhuma, perda da opção de se excutir a demais.

8,4. As Garantias foram outorgadas em caráter irrevogável e irretratável, vigendo até a

integral liquidação das Obrigações Garantidas, nos termos dos Documentos da Operação.

Alienaçâo Fiduciária dos Imóveis

8.5. Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de cada uma das Obrigações
Garantidas, a Devedora alienará os Imóveis fiduciariamente em favor do Debenturista, nos

termos dos Contratos de Alienação Fiduciária.

8.5.1. Na data de assinatura dos Contratos de Alienação Fiduciária, o somatório do Valor de
Liquidação Forçada dos Imóveis era de R$167.887.000,00 (cento e sessenta e sete milhões,
oitocentos e oitenta e sete mil reais), tomando-se como base para o Valor de Liquidação
Forçada dos Imóveis indicado nos laudos de avaliação dos Imóveis emitidos pela Cushman &
Wakefield S/A e anexado aos Contratos de Alienação Fiduciária), ou seja, um valor equivalente
a, aproximadamente, 335o/o (trezentos e trinta e cinco por cento) das Obrigações Garantidas.

8.5.2. Na Data de Emissão não existirão garantias reais constituídas sobre os Direitos
Creditórios do Agronegócio no âmbito da Emissão, na medida em que os Contratos de
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Alienação estarão pendente de registro junto aos competentes cartórios de registros de

imóveis, observado que o referido registro deverá ser obtido pela Devedora em prazo não

excedente a 90 (novenb) dias a contar da data de assinatura dos respectivos Contratos de

Alienação Fiduciária, prazo esse prorrogável por até 90 (noventa) dias adicionais caso a

Devedora comprove de forma satisfatória ao Agente Fiduciário estar cumprindo eventuais

exigências apresentadas pelo respectivo cartório de registro de imóveis.

8.5.3. Nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária, na hipótese de a Alienação Fiduciária

dos respectivo Imóvel deteriorar-se, por qualquer razão, inclusive na hipótese de qualquer

constrição judicial que recaia sobre qualquer parte de tal Imóvel, bem como tornar-se inábil ou

impópria para garantir o cumprimento das Obrigações Garantidas, ou de forma que a

somatória do Valor de Liquidação Forçada dos Imóveis não seja suficiente para compor a Razão

de Garantia, a Devedora deverá comunicar o fato ao Agente Fiduciário, no prazo de 2 (dois)

Dias Úteis contados da data em que efetivamente tomarem conhecimento de algum destes

eventos, e deverá substituir ou reforçar a garantia, em critérios satisfatórios aos Titulares dos

CRA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da referida comunicação sendo que, em caso de

celebração de novo instrumento particular de alienação fiduciária, tal instrumento deverá

integrar o conceito de "Contrato de Alienação Fiduciária" para todos os fins previstos no

presente Termo.

Fiança

8.6. Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, a

Fiadora prestou a Fiança em favor do Debenturista, obrigando-se solidariamente como fiadora e
principal pagadora de todas as Obrigações Garantidas.

8.6.1. Nos termos da Escritura de Emissão:

(a)

(b)

(c)

a Fiadora declarou-se em caráter irrevogável e irretratável, solidariamente

fiadora e principal pagadora das Obrigações Garantidas;

as Obrigações Garantidas serão pagas pela Fiadora no prazo de até às 12:00

horas do Dia Útil seguinte ao recebimento pela Fiadora da comunicação por

escrito enviada pelo Agente Fiduciário à Fiadora nesse sentido, mediante a qual

será informado o inadimplemento por parte da Devedora, na respectiva data de

pagamento, de todo e qualquer valor devido pela Devedora nos termos da

Escritura de Emissão. Tal notificação só poderá ser emitida pelo Agente

Fiduciário (i) após a verificação do inadimplemento pela Devedora de qualquer

valor devido nas datas de pagamento definidas nesta Escritura de Emissão,

respeitados eventuais períodos de cura e/ou (ii) quando da declaração do

vencimento antecipado da Debênture;

os pagamentos deverão ser realizados pela Fiadora de acordo com os
procedimentos estabelecidos na Escritura de Emissão; $
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(d) a Fiadora expressamente renunciou aos beneficios de ordem, direitos e

faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333,

parágrafo único, 366, 82L, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos do

Código Civil e os Artigos L30 e 794 do Código de Processo Civil;

(e) mediante a excussão da Fianç objeto do item 4.9.3 da Escritura de Emissão, a

Fiadora sub-rogar-se-á nos direitos do Debenturista, na qualidade de titular da

Debênture. A Fiadora desde já concorda e obriga-se a somente exigir e/ou

demandar a Emissora por qualquer valor honrado, nos termos desta Fiança,

conforme o caso, após o Debenturista ter recebido todos os valores a ela

devidos, nos termos da Escritura de Emissão;

(O a Fiança entrou em vigor na data de emissão da Debênture, vigendo até o
cumprimento integral das Obrigações Garantidas, quer seja pela Devedora quer

seja pela Fiadora;

(S) a Fiadora reconheceu como prazo determinado, para fins do artigo 835 do

Código Civil, a data de pagamento integral das Obrigações Garantidas;

(h) a Fiança foi devidamente consentida de boa-fé pela Fiadora, nos termos das

disposições legais aplicáveis; e

(i) a Fianç poderá ser excutida e exigida, integral ou parcialmente, pelo Agente

Fiduciário, no interesse do Debenturista e dos 'l'itulares do CRA, quantas vezes

for necessário até a integral liquidação das Obrigaçôes Garantidas.

Disoosicões Comuns às Garantias

8.7. Fica ceto e ajustado o caráter não e><cludente, mas cumulativo entre si, das Garantias,

podendo o Agente Fiduciário, em benef[cio da Debenturista e dos T'itulares de CRA, a seu

exclusivo critério, executar todas ou cada uma delas indiscriminadamente, total ou

parcialmente, tantas vezes quantas forem necessárias, sem ordem de prioridade, até o integral

adimplemento das Obrigações Garantidas, de acordo com a conveniência do Agente Fiduciário

dos Cp1, em benefício do Debenturista, e os interesses dos Titulares dos CRA, ficando ainda

estabelecido que, desde que observados os procedimentos previstos na Escritura de Emissão e

no Contrato de Alienação Fiduciária, a excussão das Garantias independerá de qualquer

providência preliminar por parte do Agente Fiduciário e/ou Debenturista, tais como aviso,

protesto, notificação, interpelação ou prestaçâo de contas, de qualquer natureza. A excussão de

uma das Garantias não ensejará, em hipótese nenhuma, perda da opção de se excutir as

demais,

8.8, As Garantias referidas acima foram outorgadas em caráter irrevogável e irretratável pela

Devedora e pela Fiadora, conforme aplicável, vigendo até a integral liquidação das Obrigações

Garantidas, nos termos da Escritura de Emissão, dos Contratos de Alienação Fiduciária e demais

instrumentos jurídicos competentes à formalização das Garantias, a serem firmados entre a

Devedora, a Fiadora e a Debenturista.
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Ordem de Pagamentos

8,9. Os valores recebidos em razão do pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio

deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma
que cada item somente será pago caso haja recursos disponÍveis após o cumprimento do item

anterior:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

pagamento das Despesas caso a Devedora não realize os pagamentos devidos,

do emprego dos demais recursos integrantes do Patrimônio Separado;

pagamento da Remuneração dos CRA;

Amortização ou valor correspondente em caso de resgate antecipado dos CRA,

nos termos deste Termo de Securitização; e

Reconstituição do Fundo de Despesas, se necessário;

Liberação à Conta de Livre Movimentação.

cúusull rx - REGTME FrDucúRro E ADMTNTsTRAçÃo oo PATRTMôNro
SEPARADO

9.1. Nos termos previstos pelas Leis 9.514 e 11.076, será instituído regime fiduciário sobre

os Direitos Creditórios do Agronegócio, suas Garantias e a Conta Centralizadora, nos termos

desta Cláusula Décima e da declaraçâo emitida pela Emissora com relação à instituição do

Regime Fiduciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio, conforme Anexo V ao presente

Termo de Securitização.

9.2. Os Créditos do Patrimônio Separado sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são

destacados do patrimônio da Emissora e passam a constituir patrimônio distinto, que não se

confunde com o da Emissora, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRA e das

demais obrigações relativas ao Patrimônio Separado, e manter-se-ão apartados do patrimônio

da Emissora até que se complete o resgate de todos os CRA a que estejam afetados, nos

termos do artigo 11, da Lei 9.5L4197.

9.3, O Patrimônio Separado será composto (a) pelos Direitos Creditórios do Agronegócio,

bem como suas Garantias; (b) pela Conta Centralizadora, inclusive, pelas Aplicações

Financeiras Permitidas; (c) por todos e quaisquer valores que venham a ser depositados na

Conta Centralizadora; e (d) pelos bens, garantias e/ou direitos decorrentes dos itens (a) a (d)477
acima, conforme aplicável incluindo, mas não se limitando às Garantias. X-h/

9.3.1. Exceto nos casos previstos neste Termo de Securitização ou em legislação f
especÍfica, em nenhuma hipótese os Tifulares de CRA terão o direito de haver seus '
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créditos no âmbito da Emissão contra o patrimônio da Emissora, sendo sua realização

limitada à liquidação dos Créditos do Patrimônio Separado.

9.3.2. A Emissora será responsável perante os 'l'itulares dos CRA, pelo

ressarcimento do valor do Patrimônio Separado que houver sido atingido em decorrência

de ações judiciais ou administrativas, que tenham transitado em julgado determinando

comprovado culpa e dolo da Emissora, de natureza fiscal ou kabalhista da Emissora ou

de sociedades do seu mesmo grupo econômico, no caso, inclusive, de aplicação do

artigoT6 da Medida Provisória n.o 2.158-35.

9.3.3. A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à

declaração de sua quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário e/ou à

Emissora convocar Assembleia Geral para deliberar sobre as normas de administração

ou liquidação do Patrimônio Separado.

9.4. Os créditos do Patrimônio Separado: (a) responderão apenas pelas obrigações inerentes

aos CRA, pelo pagamento das Despesas e pelo pagamento das despesas de administração do

Patrimônio Separado e respectivos custos e obrigações fiscais, conforme previsto neste Termo

de Securitização; (ii) estão isentos de qualquer ação ou execução de outros credores da

Emissora que não sejam os lltulares de CRA; e (iii) não são passÍveis de constituição de outras
garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto neste Termo

de Securitização.

9.5, Todos os recursos oriundos dos Créditos do Patrimônio Separado que estejam

depositados em contas correntes de titularidade da Emissora deverão ser aplicados em

Aplicações Financeiras Permitidas.

9.6. O presente Termo de Securitização e seus respectivos anexos serão registrados para

custódia na Instituição Custodiante em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de sua

celebração, devendo a Emissora, poftanto, entregar à Instituição Custodiante 1 (uma) via cópia

simples do Termo de Securitização.

Administracão do Patrimônio Separado

9.7. Observado o disposto nesta Cláusula f,(, a Emissora, em conformidade com as Leis

9.514 e 11.076: (a) administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão;

(b) promoverá as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade; (c) manterá o

registro contábil independentemente do restante de seu patrimônio; e (d) elaborará e publicará

as respectivas demonstrações financeiras.

9.7.L. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo,

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência,

imperícia ou administração temerária ou, ainda, por dewio de finalidade do Patrimônio

Separado.

9.7.2.
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g.7.g. A Taxa de Administração será custeada pelos recursos do Patrimônio

Separado, especialmente peto Fundo de Despesas, e será paga antecipadamente e

semestralmente nos meses de junho e dezembro de cada ano. Caso os recursos do

Patrimônio Separado não sejam suficientes para o pagamento da Taxa de

Administração, os Titulares dos CRA arcarão com a Taxa de Administração'

9.7.4, A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o
vencimento dos cRA, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos 'I'itulares de

CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da

Emissora. caso os recursos do Patrimônio separado não sejam suficientes para o
pagamento da Taxa de Administração, os litulares dos CRA arcarão com a Taxa de

Administração, ressalvado seu direito de em um segundo momento se reembolsarem

com a Devedora após a realização do Patrimônio Separado.

g.l.S. A Taxa de Administração será acrescida dos valores dos tributos que incidem

sobre a prestação desses seMços (pagamento corn gross up), tais como: (i) ISS, (ii)
PIS; e (iii) COFINS, excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da fonte

pagadora, bem como outros tributos que venham a incidir sobre a Taxa de

Administração, sendo certo que serão acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de

modo que a Emissora receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos

impostos elencados neste item fosse incidente'

9.7.6. O Patrimônio Separado, especialmente o Fundo de Despesas, ou a

Devedora, ressarcirá a Emissora de todas as despesas incorridas com relação ao

exercício de suas funçôes, tais como, notificações, extração de certidões, contratação de

especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, ou assessoria legal aos Ttulares de

CRA, publicações em geral, transportes, alimentação, viagens e estadias, voltadas à
proteção dos direitos e interesses dos Ttulares de CRA ou para realizar os Direitos

Creditórios do Agronegócio. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado

em até 5 (cinco) Dias Úteis após a efetivação da despesa em questão. Caso não haja

recursos disponÍveis no Patrimônio Separado suficientes para o pagamento de Despesas,

os lltulares dos CRA arcarão com as Despesas, ressalvado seu direito de regresso

contra a Devedora

9.7.7. Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CRA ou reestruturação de

suas características após a Emissão, será devido à Securitizadora, pela Devedora, caso a

demanda seja originada por esta, ou pelo Patrimônio Separado, caso a demanda seja

originada pelos Titulares dos CRA, remuneração adicional no valor de R$600,00

(seiscentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado à (i) execução de garantias dos

CRA, e/ou (ii) pafticipação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das

decisões nelas tomadas, paga em 5 (cinco) dias após a comprovação da entrega, pela

Securitizadora, de "relatório de horas" à parte que originou a demanda adicional'

9.7.7.L Entende-se por "reestruturação" a alteração de condições relacionadas (i)

às Garantias, (ii) às condições essenciais dos CRA, tais como datas de pagamento,
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remuneração e índice de atualização, data de vencimento final, fluxos operacionais

de pagamento ou recebimento de valores, carência ou covenanb operacionais ou

financeiros, e (iii) ao Resgate Antecipado dos CRA.

9.7.7,2 O pagamento da remuneração prevista neste item ocorrerá sem prejuízo

da remuneração devida a terceiros eventualmente contratados para a prestação de

seruiços acessórios àqueles prestados pela Securitizadora.

9,8. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III à Inshução CVM 414, a Emissora

declara que:

(i) a custódia da Escritura de Emissão será realizada pela Instituição Custodiante; e

(ii) as atividades relacionadas à administração dos Direitos CredÍtórios do

Agronegócio serão exercidas pela Emissora, incluindo-se nessas atividades,

principalmente, mas não se limitando, as relacionadas a seguir: (a) receber, de

forma direta e exclusiva, todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por

conta dos Direitos Creditórios do Agronegócio na Conta Centralizadora, deles

dando quitação; e (b) emitir os termos de quitação, sob ciência do Agente

Fiduciário, quando encerrados os compromissos contratuais.

cúusulAx- DEcLARAçõES E oBRrcAçõEs DA EMrssoRA

10.1. Sem prejuízo das demais declarações expressamente previstas na regulamentação

aplicável, neste Termo de Securitização, nos demais Documentos da Operação e no Documento

Comprobatório, a Emissora, neste ato declara e garante que:

(D é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de

sociedade por açôes com registro de companhia aberla perante a CVM de acordo

com as leis brasileiras;

(ii) estií devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à

celebração deste Termo de Securitização, à Emissão e ao cumprimento de suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutários necessários para tanto;

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes

estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora

estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(iv) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o

Agente Fiduciário ou a Emissora de exercer plenamente suas funções;

\
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(v) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da

Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições;

(vi) até onde a Emissora tenha conhecimento, não há qualquer ação judicial,

procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação

governamental que possa afetar a capacidade da Emissora de cumprir com as

obrigaçôes assumidas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da

Operação ou que possa vir a afetar o Patrimônio Separado.

1O.2, Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Termo de securitização, a

Emissora obriga-se, adicionalmente, a:

(i) administrar o Patrimônio separado, mantendo para o mesmo registro contábil

próprio e 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 aplicável, observadas as regras da

CVM;

(iii) fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações, sempre

que solicitado:

(a) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os seus demonstrativos

financeiros e/ou contábeis, auditados ou não, inclusive dos demonstrativos

do Patrimônio Separado, assim como de todas as informações periódicas e

eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos,

relatórios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues à

CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por qualquer meio, àquela

autarquia;

(b) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os documentos e informações,

inclusive financeiras e contábeis, fornecidos pela Devedora e desde que por

eles entregues, nos termos da legislação vigente;

(c) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de quaisquer

documentos que lhe sejam razoavelmente solicitados, permitindo que o
Agente Fiduciário, por meio de seus representantes legalmente constituídos e

previamente indicados, tenham acesso aos seus livros e registros contábeis,

bem como aos respectivos registros e relatórios de gestão e posição

financeira referentes ao Patrimônio Separado;

(d) dentro de 10 (dez) Dias Úteis da data em que forem publicados, cópias dos

avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniôes do conselho

de administração e da diretoria da Emissora que, de alguma forma, envolvam

o interesse dos Titulares de CRA; e
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(e) cópia de qualquer notificação judicial, eltrajudicial ou administrativa recebida

pela Emissora em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de seu

recebimento ou prazo inferior se assim exigido pelas circunstâncias.

(iv) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive
aquelas relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria;

(v) informar ao Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis de seu conhecimento,
qualquer descumprimento pela Devedora e/ou pela Fiadora e/ou por eventuais
prestadores de seruiços contratados em razão da Emissão de obrigação constante
deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação;

(vi) efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pelo

Agente Fiduciário, com recursos do Patrimônio Separado, especialmente do Fundo

de Despesas, o pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e
comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias para proteger os
direitos, garantias e prerrogativas dos Itulares de CRA ou para a realização de
seus créditos. As despesas a que se refere esta alínea compreenderão, inclusive,
as despesas relacionadas com:

(a) publicação de relatórios, avisos e notificações previstos neste Termo de
Securitização, e outras o<igidas, ou que vierem a ser exigidas por lei;

(b) extração de certidões;

(c) despesas com viagens, incluindo custos com transporte, hospedagem e
alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; e

(d) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser
imprescindíveis em caso de omissões e/ou obscuridades nas informaçôes
devidas pela Emissora, pelos prestadores de serviço contratados em razão
da Emissão, e/ou da legislação aplicável.

(vii) manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta na CVM;

(viii) manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitização, instituição
financeira habilitada para a prestação do serviço de banco liquidante;

(ix) não realizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social definido 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 social, sem
prejuízo do cumprimento das demais disposições estatutárias, legais e
regulamentares aplicáveis;
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(x) não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este Termo

de Securitização e/ou com os demais Documentos da Operação, em especial os

que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral

cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Securitização;

(xi) comunicar, em até 3 (três) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de

notificação, a ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que possam, no

juízo razoável do homem ativo e probo, colocar em risco o exercício, pela

Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas, vinculados aos bens e
direitos integrantes do Patrimônio Separado e que possam, direta ou

indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dos Titulares de

CRA conforme disposto no presente Termo de Securitização;

(xii) não pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrimônio Separado;

(xiii) manter em estrita ordem a sua contabilidade, através da contratação de prestador

de serviço especializado, a fim de atender as exigências contábeis impostas pela

CVM às companhias abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo

com os Princípios Fundamentais da Contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente

Fiduciário o acesso inestrito aos livros e demais registros contábeis da Emissora;

(xiv) manter:

(a) válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações
necessárias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e
qualquer pagamento necessário para tanto;

(b) seus livros contábeis e societários regularmente abertos e registrados na

Junta Comercial de sua respectiva sede social, na forma exigida pela Lei das

Sociedades por Açôes, pela legislação tribuüária e pelas demais normas
regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem;

(c) em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas Federal,

Estadual ou Municipal;

(d) atualizados os registros de titularidade referentes aos CRA que

eventualmente não estejam vinculados aos sistemas administrados pela

CETIP e/ou à BM&FBOVESPA, conforme aplicrável;

(xv) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente
ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos'T'itulares de CRA;

(xni) fornecer aos lltulares dos CRA, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados do
recebimento da solicitação respectiva, informações relativas aos Direitos
Creditórios do Agronegócio;
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(xvii) caso entenda necessário e a seu exclusivo critério, substituir durante a vigência

dos CRA um ou mais prestadores de serviço envolvidos na presente Emissão,

independentemente da anuência dos investidores por meio de Assembleia Geral ou

outro ato equivalente, desde que não p§udique no pagamento da remuneração

do CRA, por outro prestador devidamente habilitado para tanto, a qualquer

momento;

(xviii) informar e enviar todos os dados financeiros e atos societários necessários à

realização do relatório anual, conforme Instrução CVM 583, que venham a ser
solicitados pelo Agente Fiduciário e que não possa ser por ele obtidos de forma
independente, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em

até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM;

(xix) calcular diariamente, em conjunto com o Agente Fiduciário, o valor unitário dos

CRA;

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

(ui) contratar instituição financeira habilitada para a prestação dos serviços de
escriturador e liquidante dos CRA;

(»«ii) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento,
diretamente ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos lltulares de
cRA; e

(niii) fazer constar, nos contratos celebrados com os auditores independentes, que o
Patrimônio Separado não responderá pelo pagamento de quaisquer verbas devidas
nos termos de tais contratos.

10.3. Sem p§uízo das demais obrigações legais da Emissora, é obrigatória:

(i) a elaboração de balanço refletindo a situação do Patrimônio Separado;

(ii) relatório de descrição das despesas incorridas no respectivo período;

(iii) relatório de custos referentes à defesa dos direitos, garantias e prerrogativas dos

Ttulares de CRA, inclusive a titulo de reembolso ao Agente Fiduciário; e

(iv) elaboração de relatório contábil a valor de mercado dos ativos integrantes do
Patrimônio Separado, segregados por tipo e natureza de ativo, observados os
termos e as condiçôes deste Termo de Securitização.

10.4, A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declara$es ora prestadas
ao Agente Fiduciário e aos participantes do mercado de capitais, incluindo, sem limitação, os
lltulares de CRA, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os
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CRA, tendo contratado assessor legal para a elaboração de opinião legal para verificação de sua

legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios,

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos investidores e ao

Agente Fiduciário, declarando que os mesmos encontram-se perfeitamente constituídos e na

estrita e fiel forma e substância descritos pela Emissora neste Termo de Securitização e nos

demais Documentos da Operação.

cúusulA E - DEcTARAçõES E oBRTGAçõES Do AGENTE FrDUcrÁRro

11.1. A Emissora nomeia e constitui, como Agente Fiduciário, a Vónn« DrsrRrBUrDoRA DE

TÍrulos E VaLoREs MoBrLúRros Lroa. sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Ferreira Araújo, no 221, conjunto 93, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 22.610,500/0001-88, que, neste ato, aceita a nomeação para, nos termos da Lei 9.514, da
Lei 11.076, da Instruçâo CVM 414 e do presente Termo de Securitização, representar, perante
a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos'l'itulares de CRA.

11.2. O Agente Fiduciário declara que:

(i) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstas na legislação especÍfica e neste Termo de Securitização;

(ii) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas as suas cláusulas e
condições;

(iii) esta devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir
com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutários necessários para tanto;

(iv) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações
aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo
Agente Fiduciário;

(v) verificou a legalidade e a ausência de
Termo de Securitização, incluindo a

Agronegócio;

vícios da operação objeto do presente

aquisição dos Direitos Creditorios do

(vi) exceto conforme indicado em contrário neste Termo de Securitização, os Direitos
Creditórios do Agronegócio do Patrimônio Separado e suas garantias

consubstanciam Patrimônio Separado, vinculados única e exclusivamente aos CRA;

(vii) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da
Lei das Sociedades por Ações, por analogia;

(viii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no
artigo 60 da Instrução da CVM 583;

38

SP - 20167891v2



(ix) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora que o impeça de

exercer suas funções de forma diligente; e

(x) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1o do artigo 6o da Instrução CVM

583, tratamento equitaüvo a todos os titulares de certificados de recebíveis do
agronegócio de eventuais emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada,
controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que

venha atuar na qualidade de agente fiduciário.

11.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funçôes a paftir da data de assinatura deste Termo
de Securitização ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo permanecer no cargo até
(i) a Data de Vencimento; ou (ii) sua efetiva substituição pela Assembleia Geral.

11.4. Constituem deveres do Agente Fiduciário, dentre aqueles estabelecidos na Instrução
CVM 583:

(D proteger os direitos e interesses dos'l'itulares de CM, empregando, no exercício
da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios bens;

(ii) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos lltulares de CRA, acompanhando
a atuação da Emissora na administraçâo do Patrimônio Separado por meio das
informaçôes divulgadas pela Emissora sobre o assunto;

(iii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão;

(iv) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados com o exercício de suas funções;

(v) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informaçôes relativas
às garantias e a consistência das demais informaçôes contidas neste Termo de
Securitização, diligenciando para que sejam sanadas eventuais omissões, falhas ou
defeitos de que tenha conhecimento;

(vi) acompanhar a observância, pela Emissora, da periodicidade na prestação das
informações obrigatórias, alertando os Ttulares de CRA acerca de eventuais
inconsistências ou omissôes de que tenha conhecimento;

(vii) opinar sobre a suficiência das informações constantes das propostas de
modificações nas condições dos CRA;

(viii)verificar a regularidade da constituição das garantias reais, flutuantes e
fidejussórias, bem como valor dos bens dados em garantia, observando a
manutenção de sua suficiência e exequibilidade;
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(ix) examinar eventual proposta de substituição de bens dados em garantia,

manifestando a sua expressa e justificada concordância;

(x) intimar a Emissora a diligenciar para reforçar as Garantias, na hipótese de sua

deterioração ou depreciaçâo;

(xi) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,
certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública,

caftórios de protesto, Procuradoria da Fazenda Pública ou outros órgãos
peftinentes, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora e/ou
dos devedores dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, também, da localidade
onde estejam registradas as garantias;

(xii) solicitar, quando considerar necessário e desde que autorizado por Assembleia
Geral, auditoria extraordinária na Emissora, a custo do Patrimônio Separado ou
dos púprios Titulares de CM;

(xiii) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRA, na forma
da Cláusula )ÍI, abaixo;

(xiv) comparecer às Assembleias Gerais a fim de prestar as informações que lhe forem
solicitadas;

(xv) elaborar relatório destinado aos Titulares de CRA, nos termos do artigo 68, § 10, b
da Lei 6.404176, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informações
referentes à Emissora e/ou aos devedores dos Direitos Creditórios do Agronegócio,
conforme o caso:

(a) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de
informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que
tenha conhecimento;

(b) alteraçôes estatutárias ocorridas no período com efeitos relevantes para os
'l'itulares de CRA;

(c) comentários sobre os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de
capital da Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas a
proteger o interesse dos Tltulares de CRA e que estabelecem condições que
não devem ser descumpridas pela Emissora;

(d) quantidade de CRA emitidos, em circulação e saldo cancelado do período;

(e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento do Juros
Remuneratórios dos CRA realizados no período;
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(f) constituição e aplicações de fundos para amortização dos CRA, quando for o
caso;

(g) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio da emissão
de CRA, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da
Emissora e/ou dos devedores dos Direitos Creditorios do Agronegócio;

(h) relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;

(i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora neste Termo de
Securitização;

0) existência de outras emissôes de valores mobiliários, públicas ou privadas,
feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do
mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado, no mesmo exercício, como
agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões e outras
exigidas ou que vierem a ser exigidas pela regulamentação aplicável:

a. Denominação da companhia ofertante;
b. Valor da emissão;
c. Quantidade de CRA emitidos;
d, Espécie e garantias envolvidas;
e. Prazo de vencimento e taxa de juros dos CRA emitidos; e
f. Inadimplemento no período; e

(k) declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que
impeça o Agente Fiduciário a continuar no exercício de suas funções;

(xvi) divulgar o relatório a que se refere o inciso anterior aos T'itulares de CRA em sua
página na rede mundial de computadores, no prazo máximo de 4 (quatro) meses
a contar do encerramento do e><ercício social da Emissora;

(xvii) manter atualizada a relação dos Tltulares de CRA e seus endereços, mediante,
inclusive, gestôes junto à Emissora;

(xviii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização,
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(xix) notificar os lltulares de CM, se possÍvel individualmente, no prazo máximo de 7
(sete) dias úteis, a contar da ciência de qualquer inadimplemento, pela Emissora,
de obrigações assumidas na presente EscriüJra de Emissão, indicando as
consequências para os ntulares de CRA e as providências que pretende tomar a
respeito do assunto. Além da disponibilização em sua página na rede mundial de
computadores, comunicação de igual teor deve ser enviada:

(a) à Emissora; e

SP - 20167891v2

41



(b) às câmaras de liquidação onde os CRA estejam registrados;

(>«) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses

dos Titulares de CRA, bem como à realização dos Direitos Creditórios do
Agronegócio, bem como suas respectivas garantias, vinculados ao Patrimônio
Separado caso a Emissora não o faça;

(xi) exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado,
a administração do Patrimônio Separado;

(»«ii) promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação, total ou
parcial, do Patrimônio Separado, conforme aprovado em Assembleia Geral;

(n«iii) manter os 'l'itulares de CRA informados acerca de toda e qualquer informação
que possa vir a ser de seu interesse, inclusive, sem limitação, com relação a

ocorrência de um Evento de Liquidação do Patrimônio Separado;

(xiv) convocar Assembleia Geral nos casos previstos neste Termo de Securitização,
incluindo, sem limitação, na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio
Separado, para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do
Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante, caso aplicável;

(uv) calcular, diariamente e em conjunto com a Emissora, o valor unitário de cada

CRA, disponibilizando-o aos Tltulares de CRA e à Emissora, por meio eletrônico,
tanto através de comunicação direta, quanto do website www.vot*br.cor4 e

(uni) fornecer, uma vez satisfeitos os créditos dos'l'itulares de CRA e extinto o Regime

Fiduciário, à Emissora termo de quitação de suas obrigações de administração do
Patrimônio Separado, no prazo de 3 (três) Dias Úteis.

11.5, O Agente Fiduciário receberá da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado,

especialmente do Fundo de Despesas, como remuneração pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei aplicável e deste Termo de Securitização, (i)
pelos serviços de agente fiduciário da Emissão, remuneração paga em parcelas trimestrais de
R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo o primeiro pagamento devido no 50 (quinto) Dia Útil após
a assinafura do Termo de Securitização, e os demais pagamentos, nas mesmas datas dos
períodos subsequentes até o resgate total dos CRA; e (ii) pelos serviços de escrituração dos
CRA, (a) uma parcela única de R$l.0OO,OO (quatro mil reais), a ser paga no 50 (quinto) Dia Útil

após a assinatura do Termo de Securitização, e (b) parcelas mensais de R$500,00 (quinhentos
reais) a serem pagas no 5o (quinto) Dia Útil dos períodos subsequentes até o resgate total dos

CRA.

11.5.1. Adicionalmente, o Agente Fiduciário será o responsável pela apuração dos
Índices Financeiros, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Em contraprestação à
prestação de tal serviço, o Agente Fiduciário fará jus à remuneração equivalente a

42

SP - 20167891v2



R$1.000,00 (mil reais) a ser paga pela Emissora, com recursos do Patrimônio Separado,

a cada verificação dos Índices Financeiros realizada pelo Agente Fiduciário,

11.5.2. A remuneração definida na cláusula acima, continuará sendo devida, mesmo

após o vencimento dos CRA, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando em nome

dos Titulares de CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses

de atuação do Agente Fiduciário. Caso os recursos do Patrimônio Separado não sejam

suficientes para o pagamento da remuneração do Agente Fiduciário, os Titulares dos

CRA arcarão com sua remuneração, ressalvado seu direito de em um segundo momento
se reembolsarem com a Devedora após a realização do Patrimônio Separado.

11.5.3. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas
anualmente pela variação acumulada do IPCA ou, na sua falta, pelo índice oficial que
vier a substituÊlo, a partir da data de pagamento da primeira parcela da remuneração
devida ao Agente Fiduciário, até as datas de pagamento de cada parcela da mencionada
remuneração, calculadas pro rata drê se necessário.

11.5.4. Os valores referidos acima serão acrescidos dos valores dos tributos que

incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais como: (i)
ISS, (ii) PIS; (iii) COFINS; e (iv) IR, bem como outros tributos que venham a incidir
sobre a remuneração do Agente Fiduciário, sendo cefto que serão acrescidos aos
pagamentos valores adicionais, de modo que o Agente Fiduciário receba os mesmos
valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos elencados neste item fosse
incidente.

11.6. A Securitizadora ressarcirá, com os recursos do Patrimônio Separado, especialmente do
Fundo de Despesas, o Agente Fiduciário de todas as despesas incorridas com relação ao
exercício de suas funções, tais como, notificações, extração de ceftidões, contratação de
especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, ou assessoria legal aos 'l'itulares de CRA,

publicações em geral, transportes, alimentação, viagens e estadias, voltadas à proteção dos

direitos e interesses dos Titulares de CRA ou para realizar o Direitos Creditórios do Agronegócio
e suas garantias, O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em até 5 (cinco)
Dias Úteis após a entrega, à Emissora, dos documentos comprobatórios das despesas

efetivamente incorridas.

11.7. O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas funções até que

um novo Agente Fiduciário assuma, nas hipóteses de ausência ou impedimento temporário,
renúncia, interuenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser
realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, uma
Assembleia Geral, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.

lL.7.L. A Assembleia a que se refere o item anterior poderá ser convocada pelo

Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora ou por Titulares de CRA que

representem L0o/o (dez por cento), no mínimo, dos CRA em Circulação, ou pela CVM. Se

a convocação não ocorrer até 8 (oito) dias antes do termo final do prazo referido no
item acima, caberá à Emissora efetuá-la.
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LL.7.2. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação prévia à CVM

e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Instrução CVM

583.

11.8. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata contratação de
seu substituto a qualquer tempo, pelo voto favorável de Ttulares de CRA que representem, no
mínimo, 50oÁ (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, reunidos em

Assembleia Geral convocada na forma prevista pela Cláusula XII, abaixo.

11.9, O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,
atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de
Securitização.

11.10.4 substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de
aditamento ao presente Termo de Securitização.

11.11.Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir a administração do Patrimônio
Separado, incluindo, mas não se limitando a casos de Eventos de Liquidação do Patrimônio
Separado, o Agente Fiduciário deverá usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou
defender interesses dos Titulares de CRA.

11,12.0 Agente Fiduciário responde perante os Ttulares de CRA e a Emissora pelos prejuízos
que lhes causar por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal regulamentar ou deste
Termo de Securitização, negligência, imprudência, imperícia ou administração temerária ou,
ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado, desde que sob sua gestão.

cúUsULA xII - ASSEMBLEIA GERAL DE TITUIARES DE cRA

12.1. Os Titulares dos CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral de
'lltulares de CRA, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos T'itulares
de CRA, obseruado o disposto nesta cláusula.

12.2. Compete privativamente à Assembleia Geral de Tltulares de CRA deliberar sobre,
inclusive:

(i) as demonstraçôes contábeis do Patrimônio Separado apresentadas pela

Securitizadora, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, em até
120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social a que se referirem,
caso exigido pela regulamentação em vigor;

(ii) alterações neste Termo de Securitização;

(iii) eventuais deliberaçôes a serem tomadas pela Emissora no âmbito das Debêntures,
ressalvadas as disposições do item 12.11 abaixo;
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(iv) aumento na remuneração dos prestadores de serviço descritos neste Termo de

Securitização; e

(v) alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia Geral.

12.3. Convocacão da Assembleia Geral. A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente

Fiduciário, pela Emissora, pela CVM ou por Titulares de CRA que representem, no mínimo, 59o

(cinco por cento) dos CRA em Circulação.

12.3.1. A convocação da Assembleia Geral dar-se-á mediante publicação de edital
em jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para a divulgação de suas
informações societárias, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias,
sendo que a a segunda convocação da Assembleia Geral deverá ser realizada com, no
mínimo, 8 (oito) dias de antecedência.

L2.3.2. A convocação da Assembleia Geral por solicitação de lltulares de CRA nos
termos do item 12.2 acima e deste item 12.3 deve (i) ser dirigida à Securitizadora ou ao
Agente Fiduciário, que devem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado do
recebimento, realizar a convocação da Assembleia Geral às expensas dos'I'itulares de
CRA requerentes; e (ii) conter eventuais documentos necessários ao exercício do direito
de voto dos demais Ttulares de CRA.

12.3.3. A Assembleia Geral em segunda convocaçâo somente poderá ser realizada
em, no mínimo, I (oito) dias após a data marcada para a instalação da Assembleia Geral
em primeira convocação

L2.3.4. A convocação também poderá ser feita mediante correspondência escrita
enviada, por meio eletrônico ou postagem, a cada Tltular de CRA, podendo, para esse
fim, ser utilizado qualquer meio de comunicação cuja comprovação de recebimento seja
possível, e desde que o fim pretendido seja atingido, tais como envio de
correspondência com Aviso de Recebimento, fac-símile e coreio eletrônico (e-mail).

12.4. Independentemente da convocação prevista nesta cláusula, será considerada regular a

Assembleia Geral à qual comparecerem todos os lltulares de CRA em Circulação, nos termos do

§4o do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.

12.5. Instalacão da Assembleia Geral. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de T'itulares de CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos CM em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

12.6. A Assembleia Geral realizar-se-á no local 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 l'itulares de CRA participar da Assembleia Geral por
meio de conferência eletrônica e/ou videoconferência, entretanto deverão manifestar o voto em
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Assembleia Geral por comunicação escrita ou eletrônica, observado o que dispôe a Instrução
cvM 481.

12.7. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na Lei 9.514 e
na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se

refere aos representantes dos Titulares de CRA, que poderão ser quaisquer procuradores,
'l'Itulares de CRA ou não, devidamente constituídos há menos de 1(um) ano por meio de
instrumento de mandato válido e eficaz. Cada CRA em Circulaçâo corresponderá a um voto nas

respectivas Assembleias Gerais.

L2.7.L, Não terão direito a voto nas Assembleias Gerais: (i) a Securitizadora, seus

sócios, diretores e funcionários e respectivas partes relacionadas; (ii) os prestadores de
serviços da emissão, seus sócios, diretores e funcionários e respectivas paftes
relacionadas; (iii) a Devedora, seus sócios, diretores e funcionários e respectivas partes
relacionadas; e (iv) a Fiadora, seus sócios, diretores e funcionários e respectivas partes
relacionadas.

L2.7.2. Não se aplicará a vedação prevista no item 12,7.1. acima quando: (i) os
únicos Tjtulares de CRA forem as pessoas mencionadas; ou (ii) houver aquiescência
expressa da maioria dos demais lltulares de CRA, manifestada na própria Assembleia
Geral, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia
Geral em que se dará a permissão de voto.

12.8. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos lltulares de
CRA as informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá convocar
quaisquer terceiros para participar da Assembleia Geral, sempre que a presença de qualquer
dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.

12.9. A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a convocou:

(i) ao Diretor Presidente ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora;

(ii) ao representante do Agente Fiduciário;

(iii) ao lltular de CRA eleito pelos demais, ou qualquer pessoa que os Tjtulares dos
CRA elegerem; ou

(iv) àquele que for designado pela CVM.

12.10.Quórum de Deliberacão: Todas as deliberações em Assembleia Geral serão tomadas
pelos votos favoráveis de titulares de CRA em Circulação, que representem a maioria absoluta
dos CRA em Circulação, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

(i) modificação das condições dos CRA, assim entendida: (a) a orientação da
manifestação da Emissora, na qualidade de titular das Debêntures, em relação à
alteração da redação e/ou exclusão de quaisquer dos Eventos de Vencimento
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Antecipado das Debêntures; (b) alteração dos quóruns de deliberação previstos

neste Termo de Securitização; (c) alterações nos procedimentos aplicáveis às

Assembleias Gerais, estabelecidas nesta Cláusula XII, inclusive, sem limitação, a

alteração de quaisquer disposições deste item 12.13; (d) alteração das disposições
relativas ao Resgate Antecipado dos CRA e/ou dos Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado; ou (e) quaisquer deliberações que tenham por objeto alterar
as seguintes caracteísticas dos CRA: (e.1) Valor Nominal Unitario, (e.2)
Amortização, (e.3) Remuneração, sua forma de cálculo e as respectivas Datas de
Pagamento da Remuneração, (e.4) Data de Vencimento, ou (e.5) Encargos
Moratórios;

(ii) decretação de vencimento antecipado das Debêntures;

(iii) desconstituição da Alienação Fiduciária de qualquer dos Imóveis; e

(iv) a não adoção de qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de
Securitização, que vise à defesa dos direitos e interesses dos Tltulares de CRA,

incluindo a renúncia definitiva ou temporária de direitos (waive).

12.11. Este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação poderão ser
alterados, independentemente de deliberação de Assembleia Geral, conforme o caso, ou de
consulta aos lltulares de CRA, sempre que tal alteração decorra exclusivamente de (i)
necessidade de atendimento de exigências da CVM ou das câmaras de liquidação onde os CRA
estejam registrados para negociação, ou em consequência de normas legais regulamentares, ou
da correção de erros materiais, e/ou ajustes ou correções de procedimentos operacionais
refletidos em qualquer dos Documentos da Operação que não afetem os direitos de qualquer
dos Ttulares de CRA e/ou os direitos e deveres da Devedora ou dos prestadores de seruiços;
(ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; (iii)
necessidade de atualização dos dados cadastrais da Emissora ou dos demais prestadores de
serviços, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não
haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares de CRA; ou (iv) envolver redução
da remuneração dos prestadores de serviço descritos neste Termo de Securitização; devendo
ser, nesses casos, providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos ou no prazo prescrito,
conforme o caso, nas exigências legais ou regulamentares, caso inferior.

12.12. As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo quórum de
instalação e de deliberação estabelecido neste Termo de Securitização, serão consideradas
válidas e eficazes e obrigarão os Tltulares de CRA, quer tenham comparecido ou não à
Assembleia Geral, e, ainda que nela tenham se abstido de votar, ou votado contra, devendo ser
divulgado o resultado da deliberação aos lltulares de CM, na forma da regulamentação da
CVM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da realização da Assembleia Geral.

12,13. Sem p§uízo do disposto nesta Cláusula Doze, deverá ser convocada Assembleia Geral,
toda vez que a Emissora, na qualidade de titular das Debêntures, tiver de exercer ativamente
seus direitos estabelecidos na Escritura de Emissão, para que os Titulares de CRA deliberem
sobre como a Emissora deverá exercer seu direito no âmbito das Debêntures.
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12.13,1. A Assembleia Geral de lltulares de CRA mencionada no item 12.14 acima
deverá ser realizada com no mínimo 1 (um) Dia Útil de antecedência da data em que se

encerra o prazo para a Emissora, na qualidade de titular das Debêntures, manifestar-se
frente à Devedora ou da data em que ocorrerá uma assembleia geral de debenturista,
nos termos da Escritura de Emissão.

L2.L3.2. Somente após receber do Agente Fiduciário a orientação definida pelos

lltulares de CRA, a Emissora deverá exercer seu direito e manifestar-se no âmbito das
Debêntures, em estrita conformidade conforme lhe for orientado na Assembleia Geral
dos'Titulares dos CRA. Caso os'Iltulares de CRA não compareçam à Assembleia Geral,
ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, ou ainda o Agente Fiduciário não
informe a Emissora sobre a orientação de voto definida, a Emissora deverá permanecer
silente frente à Devedora no âmbito das Debêntures, sendo certo que, seu silêncio,
neste caso, não será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares
de CRA, não podendo ser imputada à Emissora qualquer responsabilização decorrente
de ausência de manifestação.

12.13.3. A regra descrita na Cláusula 12.14. acima somente não será aplicavel
caso os Tltulares de CRA não compareçam à Assembleia Geral, ou não cheguem a uma
definição sobre a orientação, ou ainda o Agente Fiduciário não informe a Emissora sobre
a orientação de voto definida na ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado,
hipótese na qual o Agente Fiduciário declarará o Vencimento Antecipado da Debênture.

12.L3.4. A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo
sobre a orientação definida pelos Titulares de CRA, comprometendo-se tão somente a
manifestar-se conforme instrução recebida do Agente Fiduciário, a menos que a
orientação recebida do Agente Fiduciário resulte em manifesta ilegalidade. Neste
sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos
jurídicos decorrentes da orientação dos Ttulares de CRA por ela manifestado frente à
Devedora ou a quem de direito no âmbito das Debêntures, independentemente de estes
causarem prejuÍzos aos Titulares de CRA ou à Devedora.

cúusut-Axrrr - LreurDAçÃo Do pATRTMôNro sEpAMDo

13.1. A ocorrência de qualquer um dos seguintes Eventos de Liquidação do patrimônio

Separado poderá ensejar a assunção imediata da administração do Patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário, sendo certo que, nesta hipotese, o Agente Fiduciário deverá convocar em até
2 (dois) Dias Úteis uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração e/ou
eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado:

pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora, n

independentemente de aprovação do plano de recuperação por seus credores ou fu
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz \[competente; \\
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(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não

devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;

(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

(iv) qualificação, pela Assembleia Geral, de um Evento de Vencimento Antecipado das

Debêntures (conforme definido na Escritura de Emissão) como um Evento de
Liquidação do Patrimônio Separado;

(v) não obseruância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstos nos
instrumentos celebrados com os prestadores de serviço da Emissão, tais como
Agente Fiduciário, Banco Liquidante, Instituição Custodiante e Escriturador, desde
que, comunicada para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça nos
prazos previstos no respectivo instrumento aplicável;

(vi) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nesta hipótese, a
liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento
perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da notificação formal e
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à Emissora;

(vii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigaçôes 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
exclusivamente a ela imputado. O prazo ora estipulado será contado de notificação
formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à Emissora; e

(viii) descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista
neste Termo de Securitização, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias coffidos
contados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que lhe for
enviado pelo Agente Fiduciário neste sentido.

13.2. A Assembleia Geral mencionada no item 13.1., acima, instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de lltulares de CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

13.2.1Caso a Assembleia Geral a que se refere o item 13.2 acima não seja instalada, o Agente
Fiduciário deverá liquidar o Patrimônio Separado.

13.3. A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre qualquer Evento de Liquidação do
Patrimônio Separado decidirá, por votos da maioria absoluta dos Titulares dos CRA em
Circulação, sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do
Patrimônio Separado.
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13.4. A Assembleia Geral prevista no item 13.1., acima, deverá ser realizada no prazo de 20
(vinte) dias contados da data do edital relativo à primeira convocação, sendo que a segunda
convocação da Assembleia Geral poderá ser realizada em conjunto com a primeira. A
Assembleia Geral em segunda convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo,8
(oito) dias após a data marcada para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação.

13.5. Em referida Assembleia Geral, os T'itulares de CM deverão deliberar: (i) pela liquidação,
total ou parcial, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e
as formas de liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual
deverá ser deliberada a administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou
nomeação de outra instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as condiçôes e
termos para sua administração, bem como sua respectiva remuneração. O liquidante será a
Emissora caso esta não tenha sido destituída da administração do Patrimônio Separado.

13.6. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência, em dação
em pagamento, dos Cráiitos do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora cuja contratação seja aprovada pelos Titulares de CRA, na Assembleia Geral
prevista no item 13.5,, acima), na qualidade de representante dos'fitulares de CRA, para fins
de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRA.

13.6.1. Na hipótese do inciso (v) do item 13,1., acima, e destituída a Emissora,
caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição administradora (i) administrar os
Créditos do Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais
para a realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como de suas
respectivas Garantias, caso aplicável, (iii) ratear os recursos obtidos entre os lltulares
de CRA na proporção de CRA detidos, obseruado o disposto neste Termo de
Securitização, e (iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do
Agronegócio e garantias eventualmente não realizados aos'l'itulares de CRA, na
proporçâo de CRA detidos.

13.7. A realização dos direitos dos Titulares de CRA estará limitada aos Créditos do Patrimônio
Separado, nos termos do parágrafo 3o do artigo 11 da Lei 9.514, não havendo qualquer outra
garantia prestada por terceiros ou pela própria Emissora.

cúusulA xn, - DEspEsAs Do pATRTMôNro sEpARADo E FUNDo DE DEspEsAs

14.1. Serão de responsabilidade da Securitizadora, com os recursos do Fundo de Despesas ou,
caso este fundo esteja vazio, com recursos do Pakimônio Separado, em adição aos pagamentos
de Amortização Programada, Remuneração e demais previstos neste Termo:

(i) Taxa de administração devida à Emissora;

(ii) quaisquer taxas, impostos
autárquicas, que recaiam
Separado;
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(iii) registro de documentos nos cartórios competentes, impressão, expedição e

publicação de relatórios e informações periódicas previstas na regulamentação;

(iv) despesas com expedição de correspondência de interesse dos Titulares do CRA;

(v) eventuais despesas com a Instituição Custodiante, o Escriturador, o auditor
independente e o Agente Fiduciário;

(vi) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente
culpa ou dolo da Emissora, da Instituição Custodiante, do Escriturador,
auditor independente e do Agente Fiduciário no exercício de suas funções;

(vii) custos inerentes à liquidação dos CM;

(viii) liquidação, registro, negociação e custódia de operações com ativos;

(ix) contribuição devida às entidades administradoras do mercado organizado em que

os CRA sejam admitidos à negociação;

(x) gastos com o registro para negociação em mercados organizados;

(xi) honorários de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo vertas de
sucumbência) feitas em defesa dos interesses dos Titulares de CRA, em juízo ou
fora dele, inclusive o valor da condenação, caso o mesmo venha a ser vencido;

(xii) remuneração da agência classificadora de risco, conforme aplicável;

(xiii) remuneração do agente de cobrança dos direitos creditórios vinculados ao CMs;

(xiv) despesas relacionadas às Garantias e com a defesa do interesse dos 
-Iltulares 

de
CRA, desde que permitidas pela regulamentação em vigor; e

(xv) quaisquer outras despesas eventualmente permitidas na regulamentação
específica aplicável aos CRA.

14.1.1. Pelos serviços de custódia dos Documentos Comprobatórios, a Instituição
Custodiante fará jus à remuneração referente a parcelas anuais de R$7.000,00 (dete mil
reais), sendo o primeiro pagamento devido no 5o (quinto) Dia Útil após a assinatura do
Termo de Securitização, e os demais pagamentos, nas mesmas datas dos períodos
subsequentes até o resgate total dos CRA.

14.2. As seguintes Despesas serão de responsabilidade da Devedora e deverão ser pagas até
a Data de Emissão ou respectiva data de vencimento, conforme o caso. Caso a Emissora não
receba os respectivos comprovantes de pagamento até as respectivas datas, as Despesas /.
passarão a ser de responsabilidade do Patrimônio Separado e serão descontadas do valo{'tr,/
devido à Devedora a título de integralização da Debênture. Caso a data de vencimento sej\

de
do
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posterior à Data de Emissão, os valores serão retidos pela Emissora até que os comprovantes

sejam apresentados pela Devedora:

(i) custos e despesas relativos à realização de apresentações a investidores (road
shoil1 e marketing; e

(ii) honorários e demais verbas e despesas devidos a advogados e consultores,

incorridos em razão da análise e/ou elaboração dos Documentos da Operação,

realização de diligência legal e emissão de opinião legal.

14.3. Constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares de CRA, que não incidem no

Patrimônio Separado, os tributos previstos na Cláusula XVI, abaixo.

14.4. Em caso de insuficiência de recursos no Fundo de Despesas e/ou não recebimento de
recursos da Devedora, as Despesas serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não

seja suficiente, pelos Tltulares do CRA. Em última instância, as Despesas que eventualmente
não tenham sido saldadas na forma deste item serão acrescidas à dívida dos Direitos
Creditórios do Agronegócio e gozarão das mesmas garantias dos CRÀ preferindo a estes na

ordem de pagamento.

Fundo de Despesas

14.5, Será constituído o Fundo de Despesas na Conta Centralizadora para hzer frente ao
pagamento das Despesas, dentro de 5 (cinco) dias corridos contados da Data da Integralização.
A Emissora, conforme autorizada pela Devedora, reterá do Preço de Aquisição das Debêntures
o Valor Total do Fundo de Despesas.

14.6. Os recursos do Fundo de Despesas deverão ser aplicados, pela Emissora, em Aplicações

Financeiras Permitidas, passÍveis de liquidação imediata conforme demandado para o
pagamento de Despesas.

14.7. A partir da Data da Integralização, sempre que o valor do Fundo de Despesas se tornar
inferior ao Limite Mínimo do Fundo de Despesas, a Devedora deverá recompor o Limite Mínimo
do Fundo de Despesas dentro de 05 (cinco) Dias Úteis após o recebimento de notificação da
Emissora neste sentido.

14.8. Quando o Fundo de Despesas exceder o Valor Total do Fundo de Despesas, a

Securitizadora deverá transferir o montante excedente para a Conta de Livre Movimentação.
Caso ainda haja recursos mantidos no Fundo de Despesas após o resgate integral dos CRA, tais
recursos deverão ser liberados à Devedora na Conta de Livre Movimentação em até 3 (três)
Dias Úteis.

cúusulA xr, - coMuNrcAçôes e pugttcpnor
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15.1. Quaisquer notificações, cartas e informações entre as Paftes deverão ser encaminhadas,

da seguinte forma:

Para a Etttssona:

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 80 andar,

cEP 04544-0s1,

São Paulo - SP

Telefone: (11) 3047-1010

Fax: (11) 3054-2545
At.: João Paulo dos Santos Pacífico

E-mail : gestaocra@grupogaia.com.br

Para o Aerrurr Froucúnro:

Vórt( Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

Avenída Faria Lima, no 2.277, g. 202,

cEP 01452-000

São Paulo - SP

At.: Eugênia Queiroga
Telefone : (Lt) 3030-7 t77
E-m ai I : a gentefi d uciario@vottbr.com

15.1.1, As comunicações (i) serão consideradas entregues quando recebidas sob

protocolo ou com Aviso de Recebimento expedido pelo correio ou ainda por telegrama

enviado aos endereços acima; e (ii) por fax ou correio eletrônico serão consideradas

recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de

indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os originais serão

encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) dias após o envio da

mensagem.

15.1.2. A mudança, por uma Pafte, de seus dados deverá ser por ela comunicada

por escríto à outra Parte.

15.2. Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a

envolver interesses dos Titulares de CRA deverão ser veiculados, na forma de aviso, no jornal

de grande circulação geralmente utilizado pela Emissora para publicação de seus atos

societários, devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação

em até 5 (cinco) dias antes da sua ocorrência.

15.3, A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar todos 4
os Titulares de CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos {{/
decísões, desde que comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto neste item não inclui "atos\f

\\,
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e fatos relevantes", que deverão ser divulgados na forma prevista na Instrução da CVM 358, de

3 de janeiro de 2002, conforme alterada.

15.4. As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos

prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema da CVM de envio de Informações

Periódicas e Eventuais - IPE, ou de outras formas exigidas pela legislação apliaável.

cúusulA xlrr - TRATAMENTo TRTBUTÁRro APLrcÁvEL Aos rNvEsrrDoREs

16,1. Os"l'itulares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste

Termo de Securitização para fins de avaliar o tratamento tributario de seu investimento em

CRA, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão

sujeitos, inclusive quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a

ganhos porventura auferidos em transações com CRA.

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil

16.2, Como regra geral, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-

financeiras estão sujeitos à incidência do IRRF, a ser calculado com base na aplicação de

alíquotas regressivas, aplicadas em funçâo do prazo do investimento gerador dos rendimentos

tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5o/o (vinte e dois inteiros e cinco décimos por

cento); (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20olo (vinte por cento); (c) de 361 a 720 dias:

alíquota de 17,5olo (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (d) acima de 720 dias:

alíquota de 15o/o (quinze por cento).

16.3. Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua

qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundos de investimento,

instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência privada, sociedades de

capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades de

arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

16.4. O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de

renda devido, gerando o direito à restituição ou compensação com o IRPJ apurado em cada

período de apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ

e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15olo (quinze por cento) e adicional de 100/0,

(dez por cento) sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro tributável que exceder o

equivalente a R$240.000,00 por ano; a alíquota da CSLL para pessoas jurídicas em geral,

corresponde a 9olo (nove por cento).

16.5. Os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas tributadas de acordo com a

sistemática nâo-cumulativa do PIS e da COFINS estão sujeitos à incidência dessas contribuições
às alíquotas de 0,650lo (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4olo (quatro por cento)
respectivamente. (
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16.6. Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, fundos de

investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de
previdência complementar abeÍtas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de

tÍtulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção

do IRRF.

16,7, Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de

investimento em CRA por essas entidades, via de regra, e à exceção dos fundos de

investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15olo (quinze por cento) e adicional de

10o/o (dez por cento); pela CSLL, à alíquota de 20olo (vinte por cento) no período compreendido

entre 10 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e à alíquota de 15olo (quinze por

cento) a partir de 10 de janeiro de 2019. No caso das cooperativas de crédito, a alíquota da

CSLL é de 17olo (dezessete por cento) para o período entre 10 de outubro de 2015 e 31 de

dezembro de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por cento) a partir de 10 de janeiro de 2019.

As carteiras de fundos de investimentos estão, em regra, isentas de Imposto de Renda.

Ademais, no caso das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em

CRA estão sujeitos à Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,650/o (sessenta e cinco

centésimos por cento) e 40lo (quatro por cento), respectivamente,

16.8. Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão atualmente
isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por forç do artigo 3o,

inciso IV, da Lei 11.033/04. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil ['RFBI,
expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa CIN') RFB no 1.585, de 31 de

agosto de 2015, tal isenção se aplica, inclusive, ao ganho de capital auferido na alienaçâo ou

cessão dos CRA.

16.9. Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na

fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no arngo 76, inciso II, da Lei

8.981. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está

dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do
artigo 71, da Lei 8.981, com redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1955).

Investidores Rêsidenbs ou Domiciliados no E)Cerior

16.10. De acordo com a posição da RFB, expressa no artigo 85, § 40 da IN RFB no 1.585/15,
os rendimentos auferidos por investidores pessoas frsicas residentes ou domiciliados no exterior
que invistam em CRA no país de acordo com as normas previstas na Resolução do CMN no

4.373, inclusive as pessoas físicas residentes em JTF, estão atualmente isentos de IRRF.

16,11.Os demais investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam
em CRA no país de acordo com as normas previstas na Resolução do CMN 4.373, e que não

sejam residentes em JTF, estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 150/o (quinze por

cento).

16.12.São entendidos como JTF aqueles países que não tributam a renda ou que a tributam à
alQuota máxima inferior a 20olo (vinte por cento). No dia 12 de dezembro de 2014, a RFB
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publicou a PoÍtaria 488, reduzindo o conceito de JTF para as localidades que tributam a renda à

alíquota máxima inferior a 17olo (anteriormente considerada 20o/o). Entretanto, até o presente

momento, a lista da IN RFB no 1.0371L0 ainda não foi atualizada. De todo modo, as alterações

introduzidas pela Portaria no. 488/14 não seria aplicável aos investidores estrangeiros cujos

investimentos no Brasil estejam de acordo com a Resolução do CMN no 4.373. A despeito deste

conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas JTF os lugares

listados no artigo 10 da IN RFB no 1.037, de 04 de junho de 2010.

Imposto sobre Operaçõês Financeiras - IOF

IOF/Câmbio

16.13. Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros

realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições

previstas pela Resolução CMN no 4.373, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo

as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso dos recursos no Brasil e à alíquota zero no retorno dos

recursos, conforme Decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em

qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do

Poder Becutivo Federal, até o percentual de 25o/o (vinte e cinco por cento), relativamente a

transações ocorridas após este eventual aumento.

IOF[ítulos

16.14. As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do lOFn-ítulos, conforme previsão

do referido Decreto no 6,306107, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do

IOFfl-Ítulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o
percentual de L,So/o (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a

transações ocorridas após este eventual aumento.

CúUSULA XWI - FATORES DE RISCO

17.1. O investimento em cRA envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo

potencial investidor. Essês riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,

regulamentação especÍfica, entre outros, que se relacionam à Emissora, à Devedora, aos

Direitos Creditórios do Agronegócio e aos próprios CRA objeto desta Emissão. O potencial

investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de

Securitização, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que

julgar necessário antes de tomar uma decisão de investimento. Exemplificamos no Anexo VI ao

presente Termo, de forma não exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na aquisição dos CRA'

cúusulA )§rur - DrsPosrçõEs GERATS

18.1. Os direitos de cada PaÊe previstos neste Termo de Securitização e seus anexos (i) são

cumulativos com outros direitos previstos em lei, a menos que expressamente os excluam; e

(ii) só admitem renúncia por escrito e específica. O não exercício, total ou parcial, de qualquer
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direito decorrente do presente Termo não implicará novação da obrigação ou renúncia ao

respectivo direito por seu titular nem qualquer alteração aos termos deste Termo.

18.2, A tolerância e as concessões recíprocas (i) terão caráter eventual e transitório; e (ii)
não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação,

redução, novação ou ampliação de qualquer poder, faculdade, pretensão ou imunidade de

qualquer das Pates.

18.3. Este Termo de Securitização é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando

as Partes e seus sucessores ou cessionários.

18.4. Todas as alterações do presente Termo de Securitização somente serão válidas se

realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente por Assembleia Geral, observados os

quóruns previstos neste Termo de Securitização e pela Emissora, observado o disposto no item
12.12 acima.

18.5. É vedada a cessão, por qualquer das Partes, dos direitos e obrigações aqui previstos,

sem expressa e prévia concordância da outra Parte.

18.6. Caso qualquer das disposições venha a ser julgada inválida ou ineficaz, prevalecerão

todas as demais disposiçôes não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em

boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possÍvel, produza o
mesmo efeito.

18.7. Os Documentos da Operação constituem o integral entendimento entre as Partes.

18.8. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas

deliberaçôes sociais e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer documento

ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por

terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões. Não será ainda, sob qualquer

hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que permanecerão sob obrigação
legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

18.9. As palavras e as expressôes sem definição neste instrumento deverão ser

compreendidas e interpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado

de capitais brasileiro.

18.10.Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer

obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que

não seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acÉscimo aos valores a serem pagos.

cúusulA xD( - LEr E soluçÃo DE coNFlrros

19.1. As Pates elegem o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo de w
SP - 20167891v2



Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou

venha a ser.

Lg.z. Este Termo de Securitização é regido, material e processualmente, pelas leis da

República Federativa do Brasil.

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

São Paulo, t2dejunho de2017

lo restante da página foi intencionalmente deixado em bnncof
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ANEXO I

cARAcrEnÍsrrcas Dos DrRErros cnrorrónros Do AcRoNEGócro

1. Valor da Emissão: O valor total da Emissão, nesta data, é de R$50.000.000,00

(cinquenta milhões de reais).

2. Data de Emissão: para todos os fins e efeitos, a data de emissão das Debêntures é o

dia L2 de junho de 2017 f'Data de Emissão).

3. Quantidade de DeÉntures: 50.000 (cinquenta mil).

4. Número de Séries: A emissão será realizada em série única.

5. Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal unitário das Debêntures,

nesta data, é de R$1.000,00 (mil reais) ('Valor Nominal UnitarioJ.

6. Prazo de Vigência e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de 1.102 (um

mil, cento e dois) dias, vencendo-se, portanto, em 18 de junho de 2020, obseruada a

possibilidade de resgate antecipado em virtude da ausência da apuração e/ou divulgação e/ou

limitação da Taxa DI e ausência de acordo entre a Devedora e a Debenturista, com relação a

novo parâmetro de Remuneração; e (b) vencimento antecipado da Debênture, nos termos do

item 5.1. da Escritura de Emissão.

7. Remuneração: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado

monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário,

conforme aplicável, das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a Ll0o/o

(cento e dez por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos

Interfinanceiros DI, over extra-grupo ('Taxa DIJ, expressa na forma percentual ao ano, base

252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP,

no informativo diário disponÍvel em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br)

('RemuneraçãoJ. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata

temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário não

amortizado desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração anterior,

conforme estabelecido na Escritura de Emissão.

8. Amortização Programada: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal

Unitário, conforme aplícável, será amortizado semestralmente, a partir do 1Bo (décimo oitavo)

mês a contar da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 18 de dezembro de

2018 e os demais conforme cronograma previsto na Escritura de Emissão.

9. Amoftização Elcraordinária: As Debêntures não serão objeto de amoftização

extraordinária.
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10. Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Os valores relativos à Remuneração

serão pagos semestralmente, a partir da Data de Emissão, sem carência ('Data de Pagamento

da RemuneraçãoJ.

11. Encargos Moratórios: Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos

Debenturistas, os valores em atraso vencidos e não pagos ficarão sujeitos a (i) multa moratória

convencíonal de natureza não compensatória de 2o/o (dois por cento), e (ii) juros de mora à

taxa de 1olo (um por cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso, desde a data

do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso,

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para

cobrança.
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ANEXO II

DEcLARAçÃo Do cooRDENADoR úoen

O BANCO VOTORANTIM S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de

valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das

Nações Unidas, p.o L4.17!, Torre A, 18o andar, inscrito no CNPJ/MF sob o 6.0

59.588.11U0001-03, neste ato representado na forma de seu estatuto social ("Coordenador

Líder"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da Instrução Comissão

de Valores Mobiliários ('CVM") n.o 4!4, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na

qualidade de instituição intermediária líder da distribuição pública de certíficados de recebÍveis

do agronegócio da 1a (primeira) série da 23a (vigésima terceira) emissão ('CRA") da GAIA

AGRO SECURITIZADORA S.4., companhia securitizadora, com registro de companhia aberta

perante a Comíssão de Valores Mobiliários C'CVMI, com sede na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8o andar, CEP 04544-051,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.876.090/0001-93 ("Emissora" e "fu.!.Sfu), declara, para

todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, o agente fiduciário da

Emissão e os respectivos assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e

ausência de vícios da Emissão, em todos os seus aspectos relevantes, além de ter agido, dentro

de suas limitações, por ser instituição que atua exclusivamente na distribuição de valores

mobiliários, com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas no termo de securitizaçáo de direitos creditórios do agronegócio que

regula os CRA e a Emissão.

São Paulo, L2 dejunho de 20L7

BANCO VOTORANTIM S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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ANEXO III-A

DECLARAçÃO DA EMTSSORA

A GAIA AGRO SECURffiZADORA S.4., companhia securitizadora, com registro de

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobíliáríos CCVM'), com sede na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua MÍnistro Jesuíno Cardoso, 633, 80 andar,

CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/MF sob o no L4.876.090/0001-93, neste ato representada na

forma de seu estatuto social ("Emissora"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do

anexo III da Instrução da CVM n.o 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na

qualidade de emissora de certificados de recebíveis do agronegócio da la (primeira) série da

23a (vigésima terceira) emissão ('Emissão" e "CM'), declara, para todos os fins e efeitos, que

verificou, em conjunto com o coordenador líder da distribuição pública dos CRA, o agente

fiduciário da Emissão e os respectivos assessores legais contratados no âmbito da Emíssão, a

legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de assegurar a veracidade, consistência,

correção e suficiência das informações prestadas no termo de securitização de direitos
creditórios do agronegócio que regula os CRA e a Emissão.

São Paulo, 12 dejunho de20t7

GAIA AGRO SECURMZADORA

-1 Lopes
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ANEXO III-B

DEcLARAçÃo on EMrssoRA

GAIA AGRO SECURffiZADORA S.A., companhia securitizadora, com registro de companhia

aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários C'CVM'), com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 80 andar, CEP 04544-

051, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.876.090/0001-93, neste ato representada na forma de

seu estatuto social ("Emissora"), para fins de atendimento ao previsto pelo Ítem 4 do anexo III
da Instrução da CVM n.o 4t4, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada e atualmente em

vigor, na qualidade de Emissora de certificados de recebíveis do agronegócio da la (primeira)

série da 23a (vigésima terceira) emissão ('EmissãoJ, DECI-ARA, para todos os fins e efeitos,
que instituiu regime fiduciário composto: (a) pelos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem

como suas Garantias; (b) pela Conta Centralizadora; (c) por todos e quaisquer valores que

venham a ser depositados na Conta Centralizadora; e (d) pelos bens, garantias e/ou direitos
decorrentes dos itens (a) a (c), acima, conforme aplicável, incluindo mas não se limitando às

Garantias.

As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta

Declaração terão o significado previsto no"Termo de Securitinção de Direitos Creditórios do
Agronegócio da F Série da 23a Emissão de Certifrcados de Recebíveis do Agronegócio

da Gaia Agro Securitizadora S.A.'.

São Paulo, t2 de junho de 20L7

AGRO SECURTTIZADORA S.A.

Slngh Mazon
Rct28.420.62?-1

CPF: 268.450.678-0 j
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ANEXO IV

DECTARAçÃO DO AGENTE FTDUCTÁRrO

n vónn« DrsrRrBUrDoRA oe rÍrulos E vALoREs t{ogrLrÁRros LTDA., instituição

financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo,

n.o 221, cjs. 94 e 95, Pinheiros, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

n.o 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Agente

Fiduciário"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da Instrução da

Comissão de Valores Mobíliários ('CVM") n.o 4L4, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada, na qualidade de agente fiduciário do Patrimônio Separado constituído em âmbito da

emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 1a (primeira) série da 23a (vigésima

terceira) emissão ("CRA") da GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., companhia

securitizadora, com registro de companhia abefta perante a Comissão de Valores Mobiliários

C'CVM'), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Ministro

Jesuíno Cardoso, 633, 80 andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/MF sob o po

14.876.090/0001-93 ("Emissora" e ".Emissão,J, declara, para todos os fins e efeitos, que

verificou, em conjunto com a Emissora, o coordenador líder da distribuição pública dos CRA e

os respectivos assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de

vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência,

correção e suficiência das informações prestadas no termo de securitização de direitos
creditórios do agronegócio que regula os CRA e a Emissão.

São Paulo, L2dejunho de20L7

"/-',/,i
VORD( DISTRIBUJDOM DE TÍTULOS E VALORES MO!ÉLIffiOS LTDA.

..-;ffi ,'y'

AmErslfárde

RG 15461802000-3
0@.63s.843-24
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ANEXO V

DECTARAçÃo DA rNsrrrurçÃo cusrooraute

A oLrvErRA TRUsr DrsrRrBUrDoRA or rÍrulos E vALoREs MosrlrÁnros s.n.,
instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Avenida das Américas, 3.434, Bloco 07, Sala 207, Baffa da Túuca, CEP 22.640-10} inscrita no

CNPJ/MF sob o no 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu contrato social

C'Instituição CustodianteJ, por seu representante legal abaixo assinado, na qualidade de

Instituição Custodiante dos documentos comprobatórios que evidenciam a existência dos

direitos creditórios do agronegócio oriundos do " Instrumento Particular de Escritura da 3
Emissão de Debêntures Simples, Não Conveaíveis em Afies, em Série Única, da Espécie

Quirografánà a Ser hnvolada em da Espécie com Garantia ReaL com Garanüa Adicional
Fidejussónà, para @locação Privada, da Coteminas 5./4.", emitido pela COTEMINAS S.4.,
sociedade anônima com sede na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Lincoln Alves dos Santos, 955, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 07.663.140/0001-99 ('Devedora'), em L2 de junho de 2017, pelo qual a Devedora emitiu
50.000 (cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ação, da espécie quirografária

a ser convolada em da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série
única, para colocação privada, com valor nominal unitário de R91.000,00 (mil reais), subscritas
pela GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. ('Escritura de Debêntures" e "Debêntures",
respectivamente), para utilização dos direitos creditórios do agronegócio oriundos das

Debêntures para constituir o lastro dos CRA ('Direitos Creditórios do AoronegócioJ, declara à

emissora dos CRA, para os fins do parágrafo 10 e do inciso VIII do artigo 25 da Lei 11,076, que

foi entregue a esta Instituição Custodiante, para custódia, na qualidade de responsável pela

guarda física dos Documentos Comprobatórios que evidenciam a origem e a existência dos

Direitos Creditórios do Agronegócio, (a) 1 (uma) via original da Escritura de Emissão; (b) 1 via
original do boletim de subscrição das Debêntures; (c) l via original registrada do Contrato de
Aquisição de Debêntures; (d) 1 (cópia) autenticada do Livro de Registro de Debêntures
comprovando o registro de titularidade das Debêntures pela Securitizadora; e (e) 1 (uma) via
cópia simples do Termo de Securitização, o qual se encontra devidamente registrado nesta {"
instituição, em cumprimento com o aftigo 39 da Lei 1L.076, e parágrafo único do artigo 23, au "J
Lei 10.931, na forma do regime fiduciário instituído pela emissora dos CRA sobre os direitos --]§
creditórios do agronegócio vinculados à emissão dos CRA, conforme declarado e descrito no '\
Termo de Securitização.

As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta
Declaração terão o significado previsto no " Termo de Securitização de Direitos Credituírios do
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Agronegócio da la Série da 23a Emissão de Ceftificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia

Agro Securitizadora S.A. "

São Paulo, 12 dejunho de20t7

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VATORES MOBIUÁNTOS S.N.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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ANEXO VI

FATORES DE RISCO

RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONôMICOS

fnhrfetência do Governo Bnsileho na E@nomid

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua
política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços,

câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito
adverso relevante nas atividades da Emissora, da Devedora, e da Fiadora.

A inflação e algumas medidas governamentais destinadas a combatê-la geraram, no passado,

significativos efeitos sobre a economia do Brasil. As medidas tomadas pelo Governo Federal
para controlar a inflação implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais,
controle de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitaçâo às importações, entre
outros efeitos.

As atividades, situaçâo financeira e resultados operacionais da Emissora, da Devedora e/ou da
Fiadora poderâo ser p§udicados de maneira relevante devido a modificações nas polÍticas ou
normas que envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e
restriçôes a remessas para o exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de
1990; (iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais
domésticos; (vi) política fiscal; (vii) política de abastecimento, inclusive criação de estoques
reguladores de commodities; e (viii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que
venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas
ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a
incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira
poderão prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora, da Devedora e/ou da
Fiadora.

A contínua in@rêza eanômia e instabilidade polítia no Brasíl Nde afetar
advetsmenb a Nvedon e os Direibs Ctdittirios do Agrcnegício.

O ambiente político no Brasil tem influenciado historicamente, e continua a influenciar, o
desempenho da economia do país. Crises polÍticas têm afetado e continuam a afetar a

confiança dos investidores e do público em geral, o
desaceleração econômica e na volatilidade crescente
empresas brasileiras.

tem resultado historicamente na
valores mobiliários emitidos por

A recente instabilidade econômica no Brasil tem contribuído para um declínio na confiança do
mercado na economia brasileira, bem como para uma deterioração do ambiente político.
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Espera-se que as condições fracas em termos de macroeconomia no Brasil continuem ao longo

de todo o ano de 2017. Além disso, as várias investigações atuais sendo conduzidas pelo

Ministério Público sobre alegações de lavagem de dinheiro e corrupção, incluindo a maior

dessas investigações, conhecida como "Lava Jato", tiveram um impacto negativo na economia

brasileira e em seu ambiente político. Membros do governo brasileiro, bem como diretores

sêniores de grandes empresas estatais, foram denunciados por corrupção e lavagem de

dinheiro como resultado dessas investigações, Tais pessoas supostamente aceitaram suborno

por meio de propina em contratos concedidos pelo governo para diversas empresas de

infraestrutura, petróleo e gás e de construção. Os recursos provenientes de tais propinas

supostamente financiaram campanhas políticas de partidos políticos, formando a coligação

anterior do governo, liderada pela ex-Presidente Dilma Rousseff, cujos fundos não teriam sido

contabilizados ou divulgados publicamente. Esses fundos também foram supostamente

destinados a enriquecimento pessoal de determinadas pessoas, Vários políticos sêniores,

incluindo membros do Congresso, e diretores executivos de alto escalão de grandes empresas e

de empresas estatais no Brasil foram presos, condenados a pagar encargos relacionados à

corrupção, celebraram acordos com promotores públicos e/ou renunciaram a seus cargos ou

foram destituídos deles. O resultado em potencial da "Lava Jato", bem como de outras

investigaçôes relacionadas à corrupção, ainda é incerto, mas essas investigações já tiveram um

impacto adverso na imagem e na reputação das empresas envolvidas, bem como na percepção

geral do mercado sobre a economia, ambiente político e mercado de capitais brasileiro.

Ainda, em 12 de maio de 20L6, o Senado votou pela abertura do processo de impeachment

contra a então Presidente Dilma Rousseff, cuja decisão final foi proferida em 31 de agosto de

2016, determinando a destituição da então Presidente Dilma Rousseff do cargo de Presidente

da República Federativa do Brasil. Em razâo disso, o então Vice-Presidente Michel Temer

assumiu a Presidência do Brasil com mandato até dezembro de 2018, o que pode impactar

negativamente a establidade econômica brasileira, alterando adversamente os negócios da

Devedora e/ou Fiadora, influenciando negativamente sua capacidade produtiva e de

pagamento.

Inflação

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos

de instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas governamentais promovidas

para combater a inflação geraram efeitos adversos sobre a economia do País, que envolveram

controle de salários e preços, desvalorização da moeda, limites de importações, alterações

bruscas e relevantes nas taxas de juros da economia, entre outras.

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização da moeda (denominado Plano Real) que

teve sucesso na redução da inflação. Desde então, no entanto, por diversas razões, tais como

crises nos mercados financeiros internacionais, mudanças da política cambial, eleições

presidenciais, entre outras ocorreram novos "repiques" inflacionários. Por exemplo, a inflação

apurada pela variação do IPCA/IBGE nos últimos anos vem apresentando oscilações, sendo que

em 2009 foi de 4,3Lo/o, em 2010 subiu para 5,91olo, em 2011 atingiu o teto da meta com 6,50lo,

recuou em 20L2 para 5,84o/o e fechou 2013 em 5,91olo. A elevação da inflação poderá reduzir a

taxa de crescimento da economia, causando, inclusive, recessão no País, o que pode afetar
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adversamente os negócios da Devedora e/ou Fiadora, influenciando negativamente sua

capacidade produtiva e de pagamento,

tulítuMdreüáúa

O Governo Federal, por meio do Comitê de Política Monetária - COPOM, estabelece as diretrizes

da polÍtica monetária e define a taxa de juros brasileira, A polÍtica monetária brasileira possui

como função controlar a oferta de moeda no País e as taxas de juros de curto prazo, sendo,

muitas vezes, influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os

movimentos dos mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos países

desenvolvidos, principalmente dos EUA. Historicamente, a política monetária brasileira tem sido

instável, havendo grande variação nas taxas definidas.

Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, já

que, com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva e os investimentos se

retraem, o que pode causar a redução da taxa de crescimento da economia, afetando

adversamente a produção de bens no Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a renda

dos trabalhadores e, consequentemente, os negócios da Devedora e/ou da Fiadora, bem como

sua capacidade produtiva e de pagamento.

Em contrapartida, em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação

da inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da

economia, bem como trazendo efeitos adversos ao País, podendo, inclusive, afetar as atividades

da Devedora e/ou da Fiadora e sua capacidade de pagamento.

An bienb Mmeonômio In tunacidra I

O valor dos útulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras no mercado são

influenciados pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes. A

deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.

Acontecimentos adversos na economia brasileira e condições de mercado negativas em outros

países, poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no

Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das

condições econômicas brasileiras, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses

outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos tÍtulos e valores mobiliários

de emissores brasileiros.

Em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em

anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos EUA em 2008), os investidores estão

mais cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos, causando retração no mercado.

Essas crises podem produzir uma evasão de dólares do Brasil, fazendo com que as companhias

brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos, tanto nacionalmente como

no exterior, reduzindo o acesso aos mercados de capitais internacionais. Desta forma eventuais

crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar

uma redução ou falta de liquidez para os CRA da presente emissão.

k
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RduSo de fnvstimenbs Estangeirus no Bnsil

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no

balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas

de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação

brasileíros e a atual desaceleração da economia americana podem trazer impacto negativo para

a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com

empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras.

Acontuimentos e mudangs na preffio de riws em outtos países, sobretudo em
eonomias desenvolvidas, podem prejudicar o preço de merado dos valorcs
mobiliários globais,

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,

em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive

economias desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses países seja

significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos

acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado

dos valores mobiliários das companhias brasileiras. Crises em outros países de economia

emergente ou polÍlicas econômicas diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores

nos valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRA da Oferta Restrita, o que

poderia prejudicar seu preço de mercado.

Rrscos RELAcroNADos Ao MERCADO E AO SETOR DE SECURTTTZ çÃO

Recente Derenvolvimento da Securitização de Dircitos Creditórtos do Agrcnegócio

A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no mercado de

capitais brasileiro. A Lei 11.076, que instituiu os certificados de recebíveis do agronegócio, foi

editada em 2004. Entretanto, só houve um volume maior de emissões de ceftificados de

recebÍveis do agronegócio nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma operação mais

complexa que outras emissões de valores mobiliáríos, já que envolve estruturas jurídicas que

objetivam a segregação dos riscos do emissor do valor mobiliário (securitizadora), de seu

devedor (no caso, a Devedora) e créditos que lastreiam a emissão. Dessa forma, por ser

recente no Brasil, o mercado de securitização ainda não se encontra totalmente regulamentado

e com jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras que

o direcione, gerando assím um risco aos Titulares de CRA, uma vez que o Poder Judiciário

poderá, ao analisar a Oferta Restrita e os CRA e interpretar as normas que regem o assunto,

proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidores.

Não existe jurisprudência firmada aaencd da securitização

A estrutura jurídica dos CRA e o modelo desta operação financeira consideram um conjunto de

obrigações estipuladas entre as partes por meio de contratos e títulos de crédito, com base na

legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade na utilização desta alternativa
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de financiamento e da falta de jurisprudência no que tange a este tipo de operação financeira,

em situações de conflito, dúvida ou estresse poderá haver perdas por parte dos Tltulares de

Cpn em razáo do dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia da estrutura

adotada para os CRA, notadamente, na eventual necessidade de buscar o reconhecimento ou

exigibilidade por meios judiciais e/ou extrajudiciais de quaisquer de seus termos e condições

específicos.

Rrscos RELACToNADOS AOS CRA, SEUS LASTROS e À Orenm RESTRTTA

Os ríscos a que estão sujeitos os ntulares de CRA podem variar sígnificativamente, e podem

incluir, sem limitação, perdas em decorrência de condições clímátícas desfavoráveis, pragas ou

outros fatores naturais, redução ou aumento de preços de commodiÜes do setor agrícola nos

mercados nacional e internacional, alterações em políEicas de concessão de crédito que possam

afetar a renda da Devedora e/ou da Fiadora e, consequentemente, a sua capacidade de

pagamento, bem como outras crises econômicas que possam afetar o setor agropecuário em

geral, falhas na constituição de garantias reais, insuficiência das garantias prestadas e

impossibilidade de execução por desaparecimento ou desvio dos bens objeto da garantia.

Atterafres na tegistação tributária aplicável aos CRA - Pessoas Físias

Os rendimentos gerados por aplicação em CRA por pessoas físicas estão atualmente isentos de

imposto de renda, por força do artigo 3o, inciso IV, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer

alterações ao longo do tempo. Alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima

mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA, a

criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação

tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar negativamente

o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A Emissora e o Coordenador Líder

recomendam que os interessados na subscrição dos CRA consultem seus assessores tributários

e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRA.

Interprctafio da legistação tributária aplicável - Merado Secundário

Caso a interpretação da RFB quanto a abrangência da ísenção veiculada pela Lei no 11.033

venha a ser alterada futuramente, cumpre ainda ressaltar que não há unidade de entendimento

quanto à tributação aplicável sobre os ganhos que passarÍam a ser tributáveís no entendimento

da RFB, decorrentes de alienação dos CRA no mercado secundário. Existem pelo menos duas

interpretações correntes a respeÍto do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva

entre o valor de alienação e o valor de aplicação dos CRA, quais sejam (i) a de que os ganhos

decorrentes da alienação dos CRA estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, tais como os

rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alí,quotas regressivas previstas no aftigo

1o da Lei 11.033; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA são tributados

como ganhos líquidos nos termos do artigo 52, parágrafo 20 da Lei 8.383, de 30 de dezembro

de 1991, conforme alterada, com a redação dada pelo artigo 2o da Lei 8.850, de 28 de janeiro

de L994, conforme alterada, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo

vendedor até o último Dia Útil do mês subsequente ao da apuração do ganho, à alÍ,quota de

L5o/o (quinze por cento) estabelecida pelo artigo 20, ínciso II da Lei 11.033. Não há
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jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto de renda

devido podem ser passíveis de sanção pela Receita Federal do Brasil.

Baixa tiquidez dos ertificados de rccebíveis do agrunegócio no metado secundário

O mercado secundário de certificados de recebÍveis do agronegócio apresenta baixa liquidez e

não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRA que

permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo

desinvestimento. Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRA

conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus CRA pelo preço e no momento desejado, e,

poftanto, uma eventual alienação dos CRA poderá causar prejuízos ao seu titular. Dessa forma,

o Investidor que subscrever ou adquirir os CRA poderá encontrar dificuldades para negociá-los

com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento

nos CRA até a Data de Vencimento.

fnadimplência dos Dircitos Creditórios do Agrunegócio

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão de

CRA depende do pagamento, pela Devedora, do valor total de sua dívida representada pela

Debênture, acrescido da remuneração das Debêntures e dos encargos moratórios aplicáveis,

bem como das demais obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão. O Patrimônio

Separado, constituído em favor dos ntulares de CRA, não conta com qualquer garantia ou

coobrigação diretas da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de

CRA dos montantes devidos dependerá do adimplemento das Debêntures pela Devedora em

tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA. Portanto, a ocorrência

de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora poderá afetar

negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de suportar as suas obrigações

estabelecidas no Termo de Securitização.

Dewsamento enfie o índie da Taxa Df a ser utilizado e a data de pagamento dos
CRA

Todos os pagamentos de Remuneração relacionados aos CRA serão feitos com base na Taxa DI

referente ao período iniciado 2 (dois) Oias Úteis antes do início de cada período de acúmulo da

Remuneração dos CRA (limitada à data de emissão das Debêntures) e encerrado 2 (dois) Dias

Úteis antes da respectiva Data de Pagamento da Remuneração dos CRA. Nesse sentido, o valor

da Remuneração dos CRA a ser pago aos Titulares de CRA poderá ser maior ou menor que o

valor calculado com base no período compreendido exatamente no intervalo entre a data de

'^:::,",::"n::;,:,'",:::,";:::;;-:::::::::::::*\

A Súmula no L76, editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que é nula a cláusula que

sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI divulgada pela CETIP. A

referida súmula não vincula as decisões do Poder ludiciário e decorreu do julgamento de ações

judiciais em que se discutia a validade da aplicação da Taxa DI a contratos utilizados em
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operações bancárias ativas. No entanto, há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a

Súmula no L76 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é

válida como fator de remuneração dos CRA. Em se concretizando esta hipótese, o índice que

vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI poderá ampliar o

descasamento entre os juros aplicáveís às Debêntures e os juros relativos à Remuneração dos

CRA e/ou conceder aos Titulares de CRA uma remuneração inferior à atual Remuneração dos

CRA, bem como limitar a aplicação de fator de juros limitado a Lo/o (um por cento) ao mês, nos

termos da legislação brasileira aplicável à fixação de juros remuneratórios.

Riso de Vedação à Transferência das Debêntures

O lastro dos CRA são as Debêntures emitidas pela Devedora e cedidas à Emissora pela

Debenturista Inicial, por meio da celebração do Contrato de Aquisição de Debêntures. A

Emissora, nos termos do art.9o e seguintes da Lei 9.514/97 e art.39 da Lei 11.076104, criou

sobre as Debêntures regime fiducíário, segregando-as de seu patrimônio, €ffi benefício

exclusivo dos Titulares de CRA. Uma vez que a vinculação das Debêntures aos CRA foi condição

do negócio jurídico firmado entre a Devedora, Debenturista Inicial e Emissora, convencionou-se

que as Debêntures não poderão ser transferidas a terceiros, sem a prévia anuência da

Devedora, exceto no caso de: (a) Liquidação do Patrimônio Separado; ou (b) declaração de

vencimento antecipado das Debêntures. Neste sentido, caso por qualquer motivo pretendam

deliberar sobre a orientação à Emissora para alienar as Debêntures, em um contexto diferente

dos itens (a) e (b) acima, os Titulares de CRA deverão: (i) além de tratar do mecanismo e das

condições da alienação, também disciplinar a utilização dos recursos para a amortização ou

resgate dos CRA; e (ii) ter ciência de que, mesmo se aprovada a alienação de Debêntures em

assembleia geral, a Emissora não poderá transferi-las sem a prévia autorização da Devedora.

Caso a deliberação sobre a alienação das Debêntures seja regularmente tomada, há os

seguintes riscos: (i) em a alienação ocorrendo, com aprovação da Devedora, os CRA serão

resgatados ou amortizados extraordinariamente, com a redução na rentabilidade esperada em

comparação com a manutenção das Debêntures até seu vencimento ordinário e, além disso,

sem a garantia de que os Titulares de CRA terão à sua disposição investimentos com

características similares para realocar seus recursos; e (ii) a Devedora não autorizar a
alienação, com o que a Emissora ficará obrigada a manter as Debêntures até que a Devedora

assim autorize a alienação, até que ocorra qualquer das hipóteses autorizadas (liquidação do

Patrimônío Separado ou a declaração de vencimento antecipado das Debêntures) ou o
vencimento programado das Debêntures.

O risa de crédib da Devedora e/ou da Fiadora e a inadimplência das Debêntutes
pode afetar advercamente os CRA

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes dos CRA a"p"na$
do adímplemento, pela Devedora e/ou Fiadora, das Debêntures. O Patrimônio Separado, \,
constituído em favor dos ntulares de CRA, não conta com qualquer garantia ou coobrigação da '\
Emissora e/ou de terceiros. Assim, o recebímento integral e tempestivo pelos ntulares de CRA

dos montantes devidos dependerá do adimplemento das Debêntures, pela Devedora, em tempo

hábil para o pagamento dos valores devidos aos ntulares de CRA. Ademais, não há garantias
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de que os procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial das Debêntures serão bem-

sucedidos. Poftanto, uma vez que o pagamento da Remuneração e principal dos CRA depende

do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora e/ou Fiadora, das Debêntures, a ocorrência

de eventos internos ou externos que afetem a situação econômíco-financeira da Devedora e/ou

Fiadora e suas respectivas capacidades de pagamento pode afetar negativamente o fluxo de

pagamentos dos CRA e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações,

conforme estabelecidas no Termo de Securitização.

Os Créditos do Agrcnegócio constituem a totalidade do Patrimônio Separado, de
modo que o atras ou a falta do tuebimento des@s pela EmÍssora, assim como
qualguer atraso ou fatha pela Emisnra nas suas obrigações ou a insolvência da
Emissora, pode afetar negativamente a apacidade de pagamento das obrigafres
dqonentes dos CRA

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como objeto

social a aquisição e securitização de créditos do agronegócio por meio da emissão de

certificados de recebíveis do agronegócio, cujos patrimônios são administrados separadamente,

nos termos da Lei 9.5t4 e da Lei 11.076. O Patrimônio Separado tem como única fonte de

recursos os Créditos do Agronegócio. Desta forma, qualquer atraso, falha ou falta de

recebimento destes pela Emissora pode afetar negativamente a capacidade da Emissora de

honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRA, sendo que caso os pagamentos dos

Direitos Creditórios do Agronegócio tenham sido realizados pela Devedora na forma prevista na

Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora não terá qualquer obrigação de fazer

novamente tais pagamento.

Caso a Emissora seja declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir

temporariamente a administração do Patrimônio Separado, conforme previsto no Termo de

Securitização. Em assembleia geral, os 'lltulares de CRA poderão deliberar sobre as novas

normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação destes, que poderá

ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os ntulares de CRA.

Redufro do horizonte de investimento por pafte dos titulares do CRA, na oorrência
de decrebção de vencimento antxipado das Deffintutes e aonseguente resgate
antuipado dos CRA

Nos termos da Escritura de Emissão, as Debêntures estão sujeita ao Resgate Antecipado caso

não haja acordo sobre a nova taxa de juros referencial da Remuneração dos CRA e ao

Vencimento Antecipado, ocasionando a declaração de Resgate Antecipado dos CRA, o que

acarretará em uma redução do horizonte original de investimento dos ntulares de CRA.

Rísco de tiquidação do Patrimônio Separado, ResgaE Antecipado dos CRA e de pré-
pagamento e/ou vencimento antecipado das Debêntures

Os CRA estão sujeitos ao pagamento antecipado em caso de ocorrência de qualquer dos

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, vencimento antecipado das Debêntures e/ou

Resgate Antecipado das Debêntures. Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação do
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Patrimônio Separado, poderá não haver recursos suficientes no Patrímônio Separado para que a

Emissora proceda ao pagamento antecipado integral dos CRA. Além disso, em vista dos prazos

de cura existentes e das formalidades e prazos previstos para cumprimento do processo de

convocação e realização da Assembleia Geral que deliberará sobre os Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado, não é possÍvel assegurar que a deliberação acerca da eventual liquidação

do Patrimônio Separado ocorrerá em tempo hábil para que o pagamento antecipado dos CRA se

realize tempestivamente, sem p§uízos aos Titulares de CRA.

Riscos de Formalização do Lastrc da EmisÉo

O lastro dos CRA é composto pelas Debêntures. Falhas na elaboração e formalização da

Escritura de Emissão de Debêntures, de acordo com a legislação aplicável, e no seu registro na

junta comercial competente, bem como falhas na alienação e transferência das Debêntures, por

meio do Contrato de Aquisição de Debêntures, podem afetar o lastro dos CRA e, por

consequência, afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA.

Risco de concentração de Devedor e dos Créditos do AgrcnqócÍo

Os CRA são concentrados em apenas 1 (uma) Devedora, qual seja a Coteminas, a qual origina

os Créditos do Agronegócio, representados pelas Debêntures. A ausência de diversificação da

devedora dos Créditos do Agronegócio pode trazer riscos para os Investidores e provocar um

efeito adverso aos Titulares de CRA, uma vez que qualquer alteração na condÍção da Devedora

pode prejudicar o pagamento da integralidade dos Créditos do Agronegócio.

Risco Relativo à Situação Financeira e Patrimonial da Debenturista Inicial

A aquisição das Debêntures da Debenturista Inicial pela Emissora pode ser declarada inválida

ou tornada ineficaz, com impactos negativos ao fluxo de pagamento dos CRA após a sua

aquisição pela Emissora, caso apurado em ação judicial própria que referida aquisição foi

realizada em: (i) fraude contra credores se, no momento da transferência das Debêntures,

conforme disposto na legislação em vigor, a Debenturista Inicial estiver insolvente ou, em razáo

da transferência das Debêntures, passe a esse estado; (ii) fraude à execução, (a) caso quando

da transferência das Debêntures a Debenturista Inicial seja sujeito passivo de demanda judicial

capaz de reduzí-la à insolvência; (b) caso sobre as Debêntures penda, na data de aquisição,

demanda judicial fundada em direito real e (c) nos demais casos previstos em lei; (iii) fraude à

execução fiscal, se a Debenturista Inicial, quando da transferência das Debêntures, sendo

sujeito passivo de débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente

inscrito como dÍvida ativa, não dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; ou (iv)
caso as Debêntures já se encontrem vinculados a outros negócíos jurídicos, inclusive por meio

da constituição de garantias reais. Adicionalmente, a transferência das Debêntures pela

Debenturista Inicial à Emissora pode vir a ser objeto de questionamento em decorrência de,
falência, recuperação judicial, extr{udicial ou processos similares contra a Debenturista Iniciql$.1

Quaisquer dos eventos indicados acima podem implicar em efeito material adverso aos ntulare\ \ \
de CRA por afetar o pagamento das Debêntures e, consequentemente, dos CRA. \ ' 

I

Decisões judiciais sobre a Medida Prouisória no 2,158-35/07 podem comPnometer o ' /
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regime fiduciário sobrc os créditos de certifrados de reebíveis do agrunegócio,

A Medida Provisória no 2.158-35/01, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as

normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa

fisica ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária

ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos".

Adicionalmente, em seu parágrafo único, prevê que "desta forma permanecem respondendo

pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou

sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação".

Tendo em vista o exposto acima, os Direitos Creditórios do Agronegócio e os recursos dele

decorrentes, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por

credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores

trabalhistas e previdencíários de pessoas frsicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo

econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária

de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso

ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os Titulares de CRA de forma

privilegiada, sobre o produto de realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, em caso de

falência. Nesta hÍpótese, é possível que Direitos Creditórios do Agronegócio não venham a ser

suficientes para o pagamento integral dos CRA após o cumprímento das obrigações da

Emissora perante aqueles credores.

Riso de não Constituição de Garantias

Na Data de Emissão as Garantias ainda não estarão totalmente constituídas, tendo em vista

que os seus respectivos instrumentos, apesar de devidamente celebrados, ainda não foram

registrados, arquivados ou averbados, conforme o caso, perante as entidades competentes nos

termos ali previstos, razáo pela qual existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de

impossibilidade na completa constituição de uma ou mais dessas Garantias, principalmente em

decorrência da burocracia e exigências cartoriais. Desta forma, caso haja a integralização dos

CF{A sem que haja a devida formalização das Garantias, os investidores assumirão tal risco e

terão ciência que eventual excussão destas Garantias pode vir a ser inviabilízada por esta falta

de formalização.

Não realização adequada dos prccedimentos de execução e amso no recebimento

de recurcos deorentes dos Dircitus Odiários do Agronqfuio

A Emissora, na qualidade de adquirente dos Créditos do Agronegócio, e o Agente Fiducíário,

nos termos do artigo t2 da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos

de execução dos Créditos do Agronegócio, de modo a garantir a satisfação do crédito dos

lltulares de CRA.
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A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do

Agronegócio por pafte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou

regulamentação aplicável, poderá p§udicar o fluxo de pagamento dos CRA.

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razáo de cobrança judicial dos

Direitos Creditórios do Agronegócio ou em caso de perda dos Documentos Comprobatórios

também pode ser afetada a capacidade de satisfação do crédito, afetando negativamente o

fluxo de pagamentos dos CRA.

fnsufrciência das Garantias

Em caso de inadimplemento de qualquer uma das Obrigações Garantias, a Emissora poderá

executar as Garantias para o pagamento dos valores devidos aos titulares de CRA. Nessa

hipótese, o valor obtido com a execução forçada das Garantias poderá não ser suficiente para o

pagamento integral dos CRA, o que afetaria negativamente a capacidade do Patrimônio

Separado de suportar as suas obrigações estabelecidas no Termo de Securitização.

fnadimplemento da Fiança

Em caso de inadimplemento de qualquer uma das obrigações da Devedora, a Securitizadora

poderá excutir a Fiança para o pagamento dos valores devÍdos aos titulares de CRA. Nessa

hipótese, caso a Fiadora deixe de adimplir com as obrigações da Fiança por ela constituída, ou

caso o valor obtido com a execução da Fíança não seja suficiente para o pagamento integral

dos CRA, a capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações estabelecidas no

Termo de Securitizaçáo frente aos Titulares de CRA seria afetada negativamente

A dificutdade na onolidação da prcpriedade do imóvel operacional, lrcalizado em

João Pessoa, poderá afetar o reebimentu do valor do crédito dos titularcs dos CRA.

As medidas para consolidação da propriedade plena do Imóvel loão Pessoa alienado

fiduciariamente poderão ser afetadas pelo fato de tal imóvel ser destinado à operação da

Devedora, e seu sucesso dependerá de diversos fatores que não estão sob o controle da

Emissora. Sendo assim, as medidas para consolidação da propriedade plena poderão ser lentos

e o produto deles poderá não corresponder aos valores pelos quais referido Imóvel foi avaliado

ou, ainda, ser insuficiente para pagar integralmente, ou até mesmo parcialmente, o saldo

devedor dos CRA.

Riso Relacionado à Ausência de Ctassifrcação de Nsco q
\

Os CRA, bem como a presente Emissão, não foram objeto de classificação de risco, de modo \\"
que os Titulares dos CRA não contarão com uma análise de risco independente realizada por \
uma empresa de classificação de risco (empresa de rating). Caberá aos potenciais investidores,

antes de subscrever e integralizar os CRA, analisar todos os riscos envolvídos na presente
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Emissão e na aquisição dos CRA, incluindo, mas não se limitando, àqueles riscos descritos no

presente Termo.

Quórum de deliberação em Assembleias Genis

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos

Cpns em Circulação. O titular de pequena quantidade de CRA pode ser obrigado a acatar

decísões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável, não havendo mecanismos de

venda compulsória no caso de dissidência de ntular do CRA em determinadas matérias

submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a operacionalização de convocação

e realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em razáo da grande

pulverização dos CRA, o que levará a eventual impacto negativo para os titulares dos

respectivos CRA.

RISCOS OPERACIONAIS

Dentre os principais rÍscos operacionais envolvendo os CRA destacam-se os seguintes:

Guatda Física do Documento Comptobatório

O Agente Fiduciário atua como instituição custodiante do Documento Comprobatório, nos

termos da Lei no 11.076, da via frsica do Documento Comprobatório que evidenciam a correta

formalização dos CRA. Não há como assegurar que o Agente Fiduciário atuará de acordo com a

regulamentação aplicável em vigor ou com o acordo celebrado para regular tal prestação de

seruiços, o que poderá acarretar em perdas para os Titulares dos CRA.

Quórum de deliberação nas Assembleias de Titularcs de CRA

Exceto se quórum específico foi estabelecido no Termo de Securitizaçáo, as deliberações a

serem tomadas em Assembleias de Titulares de CRA serão aprovadas pelos votos favoráveis de

Titulares de CRA que representem 50o/o (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em

Circulação presentes na Assembleia. O Termo de Securitização não prevê mecanismos de venda

compulsória ou outros direitos relativos a Titular de CRA dissidente que não concorde com as

deliberações aprovadas segundo os quóruns previstos no Termo de Securitizaçáo. Diante desse

cenário, o titular de pequena quantidade de CRA pode ser obrigado a acatar decisões da

maioria, ainda que tenha votado em sentido contrário.

RISCOS RELACTONADOS AO SETOR DE ATUAçÃO OA DEVEDORA

Setor a lta m en te co m petitivo

O setor têxtil mundial é altamente competitivo. A Devedora concorre com companhias de

grande porte e verticalmente integradas e com diversas companhias de menor porte

especializadas em segmentos específicos do mercado. Tais concorrentes incluem tanto

companhias brasileiras quanto estrangeiras, sendo que uma série delas tem acesso a recursos
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financeiros significativos. Os principais fatores de concorrência no setor têxtil são preço,

marcas, design/diferenciação do produto, qualidade, flexibilidade de produção/cadeia logística,

acabamento final do produto, prazo de entrega e atendimento ao cliente. As necessidades de

determinados clientes e as características de determinados produtos determinam a relativa

importância de cada um destes fatores. Na medida em que um ou mais de nossos conconentes
obtêm vantagem no que se refere a qualquer fator, nossas vendas e lucros podem reduzir.

PaÊe onsiderável do insumo princiryl do *tor é poveniente de impm@

As importações de produtos têxteis constituem um fator significativo de concorrência para a
Devedora, bem como para outras companhias do setor têxtil brasileiro, As companhias
estrangeiras de produtos têxteis podem ter custos trabalhistas signiflcativamente menores do
que as companhias do setor têxtil brasileiro e norte-americano e gozar de outras vantagens
competitivas tais como taxas de juros e taxas de câmbio favoráveis frente ao Real e ao Dólar,
além da existência de eventuais barreiras alfandegárias. A Devedora pode não ser capaz de
concorrer de modo eficaz com produtos têxteis importados. Ademais, insuficientes proteções às

importações concedidas a fabricantes têÉeis estrangeiros podem tornar os produtos da

Devedora menos competitivos e acarretar na redução de nossas vendas e lucros.

A verificação de um ou mais desses fatores poderá impactar negativamente o setor, afetando a
capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio pela Devedora.

NwsClimátiqs

As alterações ciimáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de
commodities agrícolas, por vezes gerando choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de
preços, alteração da qualidade e interrupção no abastecimento dos produtos comprados pela

Devedora. Nesse conte*o, a capacidade de aquisição da Devedora e da Fiadora podem ser
adversamente afetadas, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos
cRA.

Riws de Baixa Prcdutividade de@nenb de pfiagas e d@nes na ldyou,z,

A falha ou impossibilidade no controle de pragas e doenças pode afetar negativamente a

produtividade da lavoura de produtos. Os produtores rurais de quem a Devedora e a Fiadora

adquirem os produtos poderão não obter sucesso no controle de pragas e doenças da lavoura,
seja por não aplicar conetamente insumos adequados - defensivos agrícolas - seja por uma
nova praga ou doença ainda sem diagnóstico. A produtividade pode ser afetada também pela

não utilização da mínima quantidade necessária de fertilizantes devido à flutuação do preço

desses insumos, ou pela falta de crédito, bem como a falha, imperícia ou ineficiência na efetiva
aplicação de tais insumos nas lavouras. Esses impactos podem afetar negativamente a
produtividade e qualidade do produto e das lavouras. Nesse caso, o fornecimento de matérias
primas para a Devedora e para a a Fiadora poderão estar comprometidos, podendo impactar
também a capacidade de pagamento dos CRA.

RiswComerciais
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O algodão é uma das principais matérias-primas para a indústria têxtil. Com isso, esse produto

é importante no comércio internacional, e 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

internacional, dentre outros. Qualquer flutuação de seu preço em função de medidas de

comércio internacional pode afetar a capacidade de pagamento da Devedora e,

consequentemente, comprometer a capacidade de pagamento dos CRA.

Ris@ de Armazenamento

A armazenagem inadequada do produto pode ocasionar perdas no preço do produto

decorrentes de: (i) excesso de umidade; (ii) altas temperaturas; (iii) falha nos sistemas de

controle do ambiente no armazém; e (iv) falhas no manuseio do produto. As perdas podem

ocorrer por falhas dos produtores rurais. Os riscos dos mesmos impactos poderão ocorrer se os
produtores rurais mantiverem o produto em bolsões armazenados em suas fazendas. A redução
do preço do produto decorrente da armazenagem inadequada poderá afetar negativamente a

qualidade dos produtos comercializados pela Coteminas, afetando a capacidade de pagamento

da Devedora e, consequentemente, comprometer a capacidade de pagamento dos CRA.

RiwdeTrdnsporê

As deficiências da malha rodoviária, ferroviária ou hidroviária, tais como estradas sem asfalto
ou sem manutenção, insuficiência de ferrovias, principalmente nas regiões mais distantes do
porto, ocasionam altos custos de logística e, consequentemente, perda da rentabilidade do
produto. Da mesma forma, a falha ou imperíicia no manuseio para transporte, seja em trens,
caminhões ou embarcações, pode acarretar perdas de produção, desperdício de quantidades ou
danos ao produto. As constantes mudanças climáticas, como excesso de chuva, vêm
ocasionando piora no estado de conseruação das estradas, o que pode acarretar em um
aumento de perda de produção acima do previsto. Outra deficiência são os portos, que não

conseguem escoar toda produção no período de envio dos produtos. Com as filas e a demora
na exportação, pode ocorrer quebra de contrato de comercialização dos produtos. Dessa forma,
a qualidade do produto entregue à Coteminas pode ser comprometido, afetando, assim, a

capacidade de pagamento da Coteminas e, consequentemente, comprometer a capacidade de
pagamento dos CM.

RISCOS RELACIONADOS À DEVEDORA E À FIADORA

As flutuaS* do prcp do algdão e das demais matérias-primas ou a effis*z de
fomecimenb poderão teduzir nosa lucnüvidada

Os preços do algodão são afetados por condições econômicas e pela oferta/procura de algodão
nos mercados mundiais e podem aumentar ou diminuir, dependendo das demais variáveis do
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mercado na ocasião. Os preços do algodão vigentes causam impacto significativo sobre os

custos de produção, e um aumento no preço poderá reduzir a lucratividade da Devedora,

Ademais, sendo o algodão um produto agrícola, seu fornecimento e qualidade estão sujeitos a

forças da natureza. Qualquer escassez ou interrupção relevante do fornecimento, variações da

qualidade do algodão em razão do clima, infestações ou qualquer outro fator que resultaria em

um aumento do preço do produto, poderão reduzir a lucratividade da Devedora caso esta fique
incapacitada de repassar o aumento do custo aos seus clientes.

A Devedora também utiliza quantidades significativas de poliéster na fabricação de seus
produtos. O preço do poliéster é influenciado pela demanda, capacidade e custos de fabricação,
preços do petróleo, preços do algodão e pelo custo dos polímeros utilizados na produção do
poliéster. Qualquer escrssez prolongada significativa de produtos petroquímicos poderá

acarretar redução significativa da disponibilidade de poliéster e um aumento significativo da

demanda por algodão. Tais condições poderão reduzir a disponibilidade do algodão e acarretar
um aumento de preço do algodão e do poliéster. Qualquer desses fatos poderá reduzir a
lucratividade da Devedora caso esta fique incapacitada de repassar o aumento de custos aos

nossos clientes.

As uarta@s cambiais enúc o Real, o Dólar e as moedas du oufros paíw em gue
opnamos ou openafiemos podeÉo dfetar nosso de*mpenho frnan@iro aomo um
do.

Os resultados operacionais da Devedora são afetados por flutuações das taxas de câmbio entre
o Real, a moeda em que são elaboradas as demonstrações financeiras da Devedora, o Dólar e

as moedas dos outros países em que a Devedora opera. Receitas derivadas de exportaçâo e as

margens da Devedora também são afetadas pela flutuação do Real frente ao Dólar.

Receitas geradas pelas expoftações sâo reduzidas quando conveftidas para Reais nos períodos

em que a moeda brasileira se valoriza frente à moeda americana. Por outro lado, quando o Real

se desvaloriza, a conversão desses valores é favorável e, assim, a mesma quantidade de
Dólares se traduz em uma maior quantidade de Reais.

Historicamente, contudo, a moeda brasileira sofreu frequentes desvalorizações. A
desvalorização do Real frente ao Dólar dos Estados Unidos também poderá resultar em
pressões inflacionárias adicionais no Brasil em função do aumento do preço em geral dos
produtos e serviços importados, exigindo políticas governamentais conservadoras para restringir
a demanda. Ademais, a desvalorização do Real pode enfraquecer a confiança dos investidores
no Brasil e reduzir o preço de mercado das nossas Ações. Por outro lado, a valorização do Real

frente ao Dólar dos Estados Unidos pode levar a uma deterioração da conta corrente e da
balança de pagamentos do país e desacelerar o crescimento das exportações.
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A andição regulaúria, política, eonômica e scial nos paí*s em gue a Devedora e

a Fiadora Ém operafies ou projebs pode impactar negativamente seus negócios e

os pfieps das suas afies no mereado

O desempenho financeiro e operacional da Devedora e da Fiadora podem ser afetados

negativamente pela condição regulatória, política, econômica e social dos países em que têm

operações ou projetos. Em algumas dessas jurisdições, a Devedora e a Fiadora estão expostas

a vários rÍscos como potencial renegociação, anulação ou modificação forçada de contratos

existentes, expatriação e nacionalização de propriedades, controles cambiais estrangeiros,

mudanças nas leis, regulações e políticas locais e instabilidade política e social. Também

enfrentam o risco de ter de submeter a Fiadora à jurisdição de um tribunal ou painel de

arbitragem estrangeiro ou de ter de executar uma sentença contra uma nação soberana dentro

de seu próprio território. Além disso, a Fiadora opera com mão de obra intensa, as quais estão

sujeitas aos efeitos de instabilidades no mercado de trabalho, incluindo greves, outras paradas

coletivas de trabalhadores, protestos e mudança na regulamentação trabalhista, aumento nos

salários e nas condições das convenções coletivas de trabalho guê, individual ou

conjuntamente, podem ter um efeito adverso relevante nos resultados da Fiadora. As indústrias

nas quais a Fiadora opera têm experimentado estes tipos de instabilidades no passado e não é

possível garantir que tais instabilidades não ocorrerão novamente.

Mudanças políEicas e sociais efetivas ou potenciais e mudanças econômicas podem prejudicar a

confiança do investidor, o que pode dificultar o investimento e, assim, reduzir o crescimento

econômico, ou pode afetar negativamente as condições econômicas e outras condições sob as

quais a Devedora e a Fiadora operam, de forma a causar um efeito material negativo sobre seu

negócio, o que, conforme o caso, pode afetar adversamente o fluxo de pagamento das

Debêntures e, consequentemente, dos CRA.

A perda de membrcs da administração da Devedora ou sua incapacidade de atrair e
contratar pessoal qualificado para a administração poderá genar efeito pteiudicial
sobre a Devedora,

A estratégia comercial da Devedora, bem como a condução de sua administração depende em

grande parte do compromisso e habilidade dos membros de sua administração. Qualquer
substituição dos membros da administradora seria provavelmente difícíl a curto prazo. A

Devedora não pode garantir que será bem sucedida em sua intenção de atrair e/ou contratar
pessoal qualificado para a administração.

Os ptocessos de governança orporativa e compliane da Fiadora e da Devedora
podem falhar na prevenção contra pnalidades rcgulaúrtas e danos reputacionais

A Fiadora e a Devedora adotam padrões e códigos de conduta para conduzir seus negócios de

acordo com as exigências locais e internacionais às quais está sujeita. Os processos de

governança corporativa e de compliance da Fiadora ou da Devedora podem falhar, não
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prevenindo infrações legais, regulatórias (inclusive no que diz respeito às práticas anticorrupção

e antitruste), contábeis ou de padrões de governança.

Desta forma, a Fiadora ou a Devedora podem estar sujeita a infrações a seu Código de Ética e

de Conduta, a suas políticas anticorrupção e a protocolos de conduta, e a compoftamentos

fraudulentos, corruptos e práticas anticompetitivas e desonestas por pafte de seus funcionários,
prestadores de serviços, contratados e outros agentes. A falha da Fiadora ou da Devedora no

cumprimento das leis, regulamentações e códigos aplicáveis pode sujeitá-la, entre outros, a
litígios, investigaçôes, custos, multas, perdas de licenças operacionais e dano reputacional, o

que pode afetar adversamente a receita e a capacidade de pagamento da Devedora e da

Fiadora, impactando negativamente o pagamento das Debêntures e, consequentemente, o
pagamento dos CRA,

NwdaTaxaCambial

Parte da receita da Devedora, aproximadamente 15% (quinze por cento) em 2016, é atrelada

ao peso argentino. A exposição da Devedora à moeda argentina é atenuada pela parte dos

custos da Devedora atrelados a esta moeda.

Riso da Tâxa deJurog

A Devedora tem endividamento com taxas de juros fixas e variáveis e, portanto, está exposta

ao risco de variações na taxa de juros, O risco referente à taxa de juros significa o impacto nos

resultados financeiros da Devedora resultante de um aumento na taxa de juros na dívida de

taxa variável indexada a LIBOR, TJLP e CDI da Devedora. Com base no endividamento da

Devedora com taxa de juros variáveis um aumento hipotético de 100/o nestas taxas teriam um

impacto pouco significante no resultado da Devedora.

Nws de Prqs de @mmodities

Várias das matérias primas da Devedora são commodities cujos preços variam com as

flutuações das forças de mercado de oferta e demanda. A Devedora compra grandes

quantidades de algodâo, poliéster, nylon e látex, A Devedora também compra grandes

quantidades de produtos químicos: corantes, soda cáustica, peróxido de hidrogênio, e materiais

de embalagem incluindo caixas de papelão, embalagens de vinil e plástico'

Ris@ de Cré.lito

A Devedora está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e equivalentes de caixa, aos

tÍtulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos, Esse risco é mitigado pela política

de efetuar transações financeiras somente em instituições financeiras de grande porte.

Estnaígia de Prcteção Paúimonial (Hdge)

Como estratégia de gerenciamento de riscos de taxa de câmbio e juros, a Devedora e suas

controladas utilizam instrumentos financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são
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administrados através de estratégias de posições financeiras e controles de limites de exposição

aos mesmos. A Devedora acredita que o gerenciamento de riscos é importante na condução de

sua estratégia de crescimento com rentabilidade. A Devedora está exposta a riscos de mercado,

principalmente no que diz respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities

(algodão) e volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é

eliminar possíveis variações não esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas

dessas variações.

O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos de

mercado, identificados nas políticas e diretrizes da Devedora e, também, com o gerenciamento

da volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados ocorre

ao longo dos contratos. Todos os instrumentos financeiros derivativos estão reconhecidos pelo

seu valor justo nas demonstrações financeiras da Devedora.

fnsffumentos lltilizados para Prcteçiío Patrimonial (Hedge)

Risco de preços de commodities (algodão) - Esse risco decorre da possibilidade de a Devedora

e suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço do algodão,

sua princípal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma significativa pode

acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a Devedora não consiga

repassar ao mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens.

Rrscos RELAcroNADos À eurssona

Emissora dependente de rcgistto de companhia afutta

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

relação às companhias abertas, seu registro poderá ser suspenso ou mesmo cancelado,

afetando assim as suas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio.

Não tealizafio dos ativos

A Emissora é uma companhia destinada exclusivamente à aquisição e posterior securitização de

créditos do agronegócio, nos termos da Lei 9.514 e da Lei 1L.076, por meio da emissão de

certificados de recebíveis do agronegócio. O Patrimônio Separado da presente Emíssão tem

como única fonte de recursos os respectivos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como

todos os recursos deles decorrentes e as respectivas garantias vinculadas, na forma prevista

pelo Termo de Securitização. Dessa forma, qualquer atraso ou inadimplência por parte da

Devedora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar os pagamentos

devidos aos titulares de CRA.

Não aguisição de Direitos Ctditórtos do Agronegócio
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A Emissora não possui a capacidade de originar créditos para securitização, sendo suas

emissões realizadas com créditos originados por terceiros. Portanto, o sucesso na identificação

e realização de parcerias para aquisição de créditos é fundamental para o desenvolvimento 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 capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e

desenvolvimento 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.

Nws associados dos Presbdorw de Seruigs

A Emissora contrata prestadores de seruiços terceirizados para a realização de atividades, como

auditores, agente fiduciário, agente de cobrança, denke outros. Caso, conforme aplicável,

alguns destes prestadores de serviços aumentem significantemente seus preços ou não

prestem seruiços com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a

substituição do prestador de seruiço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem

sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como criar ônus adicionais ao

Patrimônio Separado.

A Emisn NdeÉ *brsujeib à Íalência, rccupraÉoiudicial ou extniudicial

Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,

recuperaçâo judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da Emissora, em

especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais créditos do agronegócio,

principalmente em razão da falta de jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação

de patrimônio, o que poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as

obrigações assumidas junto aos Tltulares de CRA.

fnsuficiência do patrimônio líquido da Emisra fientê ao Yalor bbl dd ofeta

A totalidade do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência, imprudência, imperícia

ou por administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

Dessa forma, o patrimônio líquido da Emissora poderá não ser suficiente para fazer frente aos

prejuízos que causar, o que poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar

as obrigaçôes assumidas junto aos Itulares de CRA.

Risos assciados a.r!, Pnesbdores de seruips da Emisáo

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades, como

auditores, agente fiduciário, instituição custodiante, dentre outros. Caso, conforme aplicável,

alguns destes prestadores de serviços sofram processo de falência, aumentem

significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agilidade esperada
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pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta substituição
poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como

criar ônus adicionais ao Patrimônio Separado, o que poderá afetar negativamente as operações

e desempenho referentes à Emissão.

Não emisÉo de @rb de onfoÉo rclatÍva às demonstnfis frnaneins publicadas
da Emissra

O Código ANBIMA prevê entre as obrigaçôes do Coordenador Líder a necessidade de envio à

ANBIMA de uma cópia da carta confoto e/ou de manifestação escrita dos auditores

independentes da Emissora acerca da consistência das informações financeiras constantes do

formulário de referência, relativas às demonstrações financeiras publicadas da Emissora. No

âmbito desta Oferta Restrita, não haverá emissão de carta conforto ou qualquer manifestação
pelos auditores independentes da Emissora sobre a consistência das informações financeiras da

Emissora constantes de seu formulário de referência. Eventual manifestação dos auditores

independentes da Emissora quanto às informações financeiras da Emissora poderia dar um

quadro mais preciso e transmitir maior confiabilidade aos investidores quanto à situação

financeira da Emissora,

Administação

A capacidade da Emissora de manter uma posição competitiva e a prestação de seruiços de
qualidade 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 qualificado para

integrar sua alta administração. A perda dos seruiços de qualquer de seus membros da alta

administração ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrála, pode

causar um efeito adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da

Emissora, o que terminaria por impactar suas atividades de administração e gestão do

Patrimônio Separado.

Ausência de proesw de diligência legal (due diligene) da Emissn e de seu
Formulário de Referência, bem omo auúncia de opinião legal sbe due diligene
da Emiwn e de eu Formulário de Refetência

A Emissora e seu Formulário de Referência não foram objeto de auditoria legal para fins da

Oferta Restrita, de modo que não há opinião legal sobre due diligence com relação às

obrigações e/ou contingências da Emissora.
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