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EMISSORA 

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO 
 
Oferta: 
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 
 
Número da Emissão: 
2ª Emissão 
 
Séries: 
2ª Série 
 
Situação da Emissora: 
Adimplente com as obrigações pecuniárias 
 
Código do Ativo:  
CRA0170066B 
 
Código ISIN: 
BROCTSCRA259 
 
Coordenador Líder: 
Banco Bradesco BBI S.A. 
 
Data de Emissão: 
28 de agosto de 2017 
 
Data de Vencimento: 
28 de agosto de 2020 
 
Quantidade de Certificados: 
351. 494 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro)  
 
Valor Total da Emissão: 
R$ 351.494.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil reais) 
 
Valor Nominal: 
R$ 1.000,00 (um mil reais), na data de emissão 
 
Forma: 
Nominativa escritural 
 
Negociação: 

Os CRA foram depositados para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores 

Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM.  
 
Atualização do Valor Nominal: 
Não se aplica a presente emissão 
 
Remuneração: 
103% (cento e três por cento) do CDI.  
 
 
 
 
 

Denominação Comercial:  OCTANTE SECURITIZADORA S.A 
 
CNPJ:     12.139.922/0001-63 
 
Categoria de Registro:   Categoria B 
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Pagamento da Remuneração: 
 

Data de 
Pagamento da 
Remuneração 

28/02/2018 
28/08/2018 

28/02/2019 

28/08/2019 
28/02/2020 
28/08/2020 

 
 
Amortização: 
Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
 
Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA foram desembolsados pela Emissora em favor da 
Copersucar S.A., os quais foram utilizados para o reforço de seu capital de giro para gestão ordinária de seus 
negócios, relacionados com atividades de comercialização de açúcar e etanol, na forma prevista em seu objeto 
social. 
 

ASSEMBLEIAS DOS TITULARES DOS CERTIFICADOS 
 
Não foram realizadas assembleias de titulares dos CRA no exercício de 2019. 

PREÇO UNITÁRIO DOS CRAs1 
 

Data Valor Nominal Juros Preço Unitário Financeiro 

31/12/2019 R$1.000,00000000 R$18,14257000 R$1.018,14257000 R$ 357.871.004,50 

31/12/2018 R$1.000,00000000 R$21,51799999 R$1.021,51799999 R$ 359.057.447,89 
 

Emitidas Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 
351.494 - - 351.494 

 

EVENTOS REALIZADOS – 2019 
 

Data Evento Preço Unitário 
28/02/2019 Remuneração R$32,45455000 
28/08/2019 Remuneração R$31,56286999 

 
No exercício de 2019, não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão e repactuação. 
 

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 
 
No decorrer do exercício de 2019, a Emissora cumpriu, regularmente e dentro dos prazos, a todas as obrigações 
previstas na escritura de emissão. 
 

 
1 Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação do Termo de Securitização e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner 
não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. 
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EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 
Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos 
que este Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade 
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo: 
 

Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 2ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 

Valor da emissão: R$351.494.000,00 (trezentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro mil reais)  

Quantidade de certificados emitidos: 351.494 (trezentos e cinquenta e um mil e quinze milhões e 
quatrocentos e noventa e quatro) 

Séries 2ª 
Prazo de vencimento: 28/08/2020 
Garantias: Aval e Cessão Fiduciária 
Remuneração: 103% do CDI a partir da data de integralização    
Situação da Emissora: Adimplente com suas obrigações 

 
 
 

Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 6ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 

Valor da emissão: R$ 350.245.000,00 (trezentos e cinquenta milhões, duzentos e quarenta 
e cinco mil reais) 

Quantidade de certificados emitidos: 350.245 
Séries 1ª 
Prazo de vencimento: 30/07/2019 

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os 
CRA. 

Remuneração: 99% CDI 
Situação da Emissora: Obrigações Liquidadas 

 
 

Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 9ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 
Valor da emissão: R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) 
Quantidade de certificados emitidos: 1.000.000 
Séries 1ª 
Prazo de vencimento: 19/04/2019 

Garantias: 
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre as 
CRA, que gozarão da garantia que integra o Contrato de Cessão, qual 
seja: a Fiança prestada pela BRF.  

Remuneração: 96,50% a.a. do CDI 
Situação da Emissora: Obrigações Liquidadas 

 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 10ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora 
Valor da emissão: R$ 600.000.00,00 (seiscentos milhões de reais) 
Quantidade de certificados emitidos: 600.000 
Séries 1ª 
Prazo de vencimento: 13/04/2020 

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os 
CRA e os Direitos Creditórios do Agronegócio 

Remuneração: 98% CDI 
Situação da Emissora: Adimplente com suas obrigações 

 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 11ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 

Valor da emissão: R$ 216.153.304,00 (duzentos e dezesseis milhões, cento e cinquenta e 
três mil, trezentos e quatro reais) 

Quantidade de certificados emitidos: 74.963.635 
Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª 
Prazo de vencimento: 30/05/2020 
Garantias: Não contaram com garantias flutuantes sobre os CRA, que contarão 
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com o seguro objeto da Apólice de Seguro e gozarão da garantia que 
integra os Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Remuneração: 100% CDI 
Situação da Emissora: Adimplente com suas obrigações 

 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 13ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 

Valor da emissão: R$ 394.768.708,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, setecentos e 
sessenta e oito mil, setecentos e oito reais) 

Quantidade de certificados emitidos: 136.908.826 
Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª 
Prazo de vencimento: 30/06/2020 

Garantias: 
Não serão constituídas garantias flutuantes sobre os CRA, que contarão 
com o seguro objeto da apólice de seguro e gozarão da garantia que 
integra os direitos creditórios do agronegócio 

Remuneração: 95% CDI 
Situação da Emissora: Adimplente com suas obrigações 

 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 14ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 

Valor da emissão: R$ 154.799.646 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e 
noventa e nve mil, seiscentos e quarenta e seis reais) 

Quantidade de certificados emitidos: 40.497.063 
Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 
Prazo de vencimento: 30/06/2019 

Garantias: 
Não serão constituídas garantias flutuantes sobre os CRA, que contarão 
com o seguro objeto da apólice de seguro e gozarão da garantia que 
integra os direitos creditórios do agronegócio. 

Remuneração: 96,5% CDI 
Situação da Emissora: Obrigações Liquidadas 

 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 15ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 

Valor da emissão: 
R$93.511.764,71 (noventa e três milhões quinhentos e onze mil, 
setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)  

Quantidade de certificados emitidos: 79.485 (setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco) CRA 
Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª 
Prazo de vencimento: 30/04/2019 

Garantias: Os CRA contam com o seguro objeto da Apólice de Seguro e gozão da 
garantia que integra os Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Remuneração: 100% CDI 
Situação da Emissora: Adimplente com suas obrigações 

 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 21ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 
Valor da emissão: R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)  

Quantidade de certificados emitidos: 13.531.500,00 (treze milhões, quinhentos e trinta e um mil e quinhentos) 
CRA 

Séries 1ª e 2ª 
Prazo de vencimento: 27/08/2019 

Garantias: Os CRA contam com a garantia que integra os Direitos Creditórios do 
Agronegócio. 

Remuneração: 100% CDI 
Situação da Emissora: Obrigações Liquidadas 

 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 24ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 

Valor da emissão: R$19.423.592,00 (dezenove milhões quatrocentos e vinte e três mil, 
quinhentos e noventa e dois reais)  

Quantidade de certificados emitidos: 15.562.492 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e dois, quatrocentos 
e noventa e dois mil) 

Séries Classe Sênior, Subordinada Mezanino e Subordinada Júnior   
Prazo de vencimento: 30/07/2023 
Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais. 
Remuneração: CDI + 2,5% para todas as séries, a partir de cada integralização    
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Situação da Emissora: Adimplente com suas obrigações 
 

Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Emissão: 25ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A. 
Valor da emissão: R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais)  
Quantidade de certificados emitidos: 15.060.000 (quinze milhões e sessenta mil ) 
Séries Classe Sênior e Classe Subordinada, Mezanino I, Mezanino II e Júnior   
Prazo de vencimento: 30/12/2023 
Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais. 
Remuneração: CDI + 2,5% para todas as séries, a partir de cada integralização    
Situação da Emissora: Adimplente com suas obrigações 

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 
Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão. 
 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Em 30 de abril foi realizada a Assembleia Geral Ordinária em que restou aprovada por unanimidade as contas da 
Administração apresentadas nas Demonstrações Financeiras da Emissora, a destinação dos lucros líquidos. 
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA 
Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link: 
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DFP-Octante-_-31.12.2019.pdf   
 

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS 
 
Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora 
ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações, no exercício de 2019. Informamos 
que não havia previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão, 
 

EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19 
 
Em consonância com o disposto na Deliberação CVM nº 593 de 15 de setembro de 2009, que aprova o CPC 24 - 
Evento Subsequente e do Ofício Circular exarado pelas superintendências de relações com Empresas, normas 
contáveis e de auditorias, ambas da Comissão de Valores Mobiliários, colacionamos as seguintes informações 
relacionadas ao COVID-19: 
 
“Em virtude da pandemia de COVID-19 e seguindo recomendações de autoridades e instituições de saúde pública, 
a Octante acionou o seu plano de contingência. Desde março a maior parte do nosso time está trabalhando 
remotamente, mantivemos apenas uma equipe mínima para plantão presencial. 
  
A atenção e o atendimento aos nossos clientes e parceiros continua sendo prioridade. Por isso, todas as nossas 
atividades e compromissos serão mantidos, mas preferencialmente por vias eletrônicas (e-mails, chamadas 
telefônicas e videoconferências). 
  
Em relação a 2ª Série da 2ª Emissão da Octante Securitizadora estamos monitorando os impactos do COVID-19. 
Para mapear adequadamente este cenário, a Octante realiza call de forma periódica junto a Companhia visando 
acompanhar a performance ao longo da cadeia do agronegócio. 
  
A Octante reafirma seu compromisso com o bem-estar da sociedade e colaboradores adotando ações de 
enfrentamento ao vírus.” 
 
 
 

https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DFP-Octante-_-31.12.2019.pdf
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GARANTIA 
 
Não foram constituídas garantias específicas, reais ou pessoas, sobre os CRA. Entretanto, os CDCA contam com a 
Cessão Fiduciária e o Aval. 
 

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS 
 
Os valores depositados na Conta Centralizadora para fazer frente ao pagamento das despesas, presentes e futuras, 
conforme previsto neste Termo de Securitização, sendo que o valor total do Fundo de Despesas, equivale ao 
montante necessário de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) e R$60.000,00 (sessenta mil reais) 
para despesas extraordinárias, sendo que este último em nenhum momento deve ser inferior a tal montante. 
Atualmente o Fundo de Despesas encontra-se com saldo suficiente frente ao mínimo estipulado. 
 

VERIFICAÇÃO DO LASTRO 
  
Os Créditos do Agronegócio performados ou não descritos no Anexo I deste Termo de Securitização e no Anexo I 
do Contrato de Cessão, foram cedidos pela  Cedente à Securitizadora e lastreiam a operação de securitização, os 
quais são representados por Duplicatas e/ou Contratos de Fornecimento de Insumos. Nos termos da Lei nº 
11.076/2004 c/c as instruções normativas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM”), inclusive com as 
obrigações contidas na ICVM 583/2016, verificamos os procedimentos adotados pela Securitizadora para assegurar 
a existência e a integridade dos CRA, os quais não apresentaram inconsistências ou omissões, sendo tais 
procedimentos descritos abaixo: 
 
A Copersucar emitiu uma CPR em favor da Octante como lastro da operação no ano de 2017 com vencimento em 
agosto de 2020. Não há garantias adicionais envolvidas na operação. As tratativas quanto a formalização de toda 
documentação foram feitas diretamente entre Octante e Copersucar. As vias físicas de toda documentação estão 
arquivadas no agente Custodiante. Sendo assim, pagamentos periódicos programados foram ocorrendo no ano de 
2019 a fim de cumprir a CPR entre Octante e Copersucar. 
 

REGIME FIDUCIÁRIO 
  
O regime fiduciário estabelecido em favor dos titulares de CRA, a ser instituído sobre os Créditos do Patrimônio 
Separado, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514. 
 

PATRIMÔNIO SEPARADO 
  
O patrimônio constituído em favor dos titulares de CRA após a instituição do Regime Fiduciário, administrado pela 
Emissora ou pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, composto pelos Créditos do Patrimônio Separado. O 
Patrimônio Separado não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente à 
liquidação dos CRA, bem como ao pagamento dos respectivos custos e obrigações fiscais relacionadas à Emissão, 
nos termos do Termo de Securitização e do artigo 11 da Lei 9.514. 
 

DECLARAÇÃO 
 
De acordo com o disposto no artigo 68, alínea “b” da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e no inciso XII do 
artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos 
encontrarmos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da 
função de Agente Fiduciário dos titulares dos CRA.  
 
 
São Paulo, junho de 2020. 
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“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da 
Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que 

serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário” 
 

“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica 
ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos 

sob a forma de CRA” 
 

“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2019 relativos à execução das obrigações assumidas 
pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização” 


