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  Relatório Anual
Agente Fiduciário

Certi�cados de Recebíveis do Agronegócio

1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão

OCTANTE SECURITIZADORA S.A



Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de
2016 ("ICVM nº 583/16") e elaborado de acordo com as informações prestadas
pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as regras estabelecidas
no instrumento de emissão do respectivo ativo, disponibilizamos para análise de
V.Sas. o relatório anual deste Agente Fiduciário referente ao ano base de 2019.
Para facilitar a análise, em nosso site �zemos constar também uma versão
digital que �cará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico:
www.vortx.com.br, e está acompanhada de todos os documentos, informações e
relatórios produzidos e elaborados pelas partes relacionadas ao ativo, de acordo
com as obrigações que lhe foram atribuídas nos documentos da operação.
Informamos aos investidores ainda, que estamos trabalhando continuamente
para prover informação em tempo real a V.Sas. através da nossa plataforma
VxInforma+ e que, caso seja de seu interesse ter acesso às informações dos
ativos que possui, podemos franqueá-lo a qualquer momento. Nossa missão é
descomplicar o mercado de capitais e proporcionar transparência e informação
de qualidade em tempo integral.

São Paulo, 19 de Junho de 2020. 
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
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Nome OCTANTE SECURITIZADORA S.A

CNPJ 12.139.922/0001-63

Diretor de relação com investidores Guilherme Antonio Muriano Da Silva

CNPJ do auditor 10.830.108/0001-65

Auditor independente
GRANT THORNTON AUDITORES
INDEPENDENTES

IF CRA017007KH

ISIN BROCTSCRA2F6

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 70.000

Volume emitido R$70.000.000,00

Remuneração CDI + 5,5000%

Amortização Mensal

Data emissão 30/10/2017

Data vencimento 10/07/2025

Distribuição ICVM 476

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

1.2 Dados da emissão

Série 1
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Rating Rating não é aplicável para esta operação

Pagamento de juros Mensal

Data da primeira integralização 09/11/2017

Data do primeiro pagamento 10/01/2018

Início da rentabilidade Primeira Integralização

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro CCE

IF CRA017007KI

ISIN BROCTSCRA2G4

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 30.000

Volume emitido R$30.000.000,00

Remuneração CDI + 5,0000%

Amortização Mensal

Data emissão 30/10/2017

Data vencimento 10/10/2021

Distribuição ICVM 476

Rating Rating não é aplicável para esta operação

Pagamento de juros Mensal

Data da primeira integralização 09/11/2017

Série 2
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Data do primeiro pagamento 10/01/2018

Início da rentabilidade Primeira Integralização

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro CCE

Parte Nome CPF/CNPJ

Alienante AGROPECUARIA SCHIO LTDA 91.501.783/0001-42

Assessora Financeira ALPS CAPITAL LTDA. 24.033.033/0001-04

Fiel Depositario FRANCISCO JOAQUIM SCHIO 007.624.820-87

Credor
OCTANTE SECURITIZADORA
S.A

12.139.922/0001-63

Assessora Financeira
VISAGIO CONSULTORIA
ASSESSORIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA

05.740.125/0001-71

Parte Nome CPF/CNPJ

Alienante AGROPECUARIA SCHIO LTDA 91.501.783/0008-19

Assessora Financeira ALPS CAPITAL LTDA. 24.033.033/0001-04

Credor
OCTANTE SECURITIZADORA
S.A

12.139.922/0001-63

1.3 Principais contratos e partes

Af equipamentos

Af imoveis
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Parte Nome CPF/CNPJ

Assessora Financeira
VISAGIO CONSULTORIA
ASSESSORIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA

05.740.125/0001-71

Parte Nome CPF/CNPJ

Devedor AGROPECUARIA SCHIO LTDA 91.501.783/0008-19

Credor BANCO FIBRA SA 58.616.418/0001-08

Fiador FRANCISCO JOAQUIM SCHIO 007.624.820-87

Fiador
MARIA DO CARAVÁGIO
SCHIO MONTANARI

505.628.350-91

Fiador MOACIR JOAQUIM SCHIO 256.237.450-91

Fiador
RITA MARIA SCHIO
ARMILIATO

333.076.520-87

Fiador
RUBIFRUT AGROINDUSTRIAL
LTDA

91.349.183/0001-00

Fiador
SCHIO CEREAIS
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

55.509.582/0001-28

Fiador
SCHIO PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

14.552.829/0001-01

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor AGROPECUARIA SCHIO LTDA 91.501.783/0008-19

Cac 2182817

Cce 2182817
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Parte Nome CPF/CNPJ

Avalista FRANCISCO JOAQUIM SCHIO 007.624.820-87

Avalista
MARIA DO CARAVÁGIO
SCHIO MONTANARI

505.628.350-91

Avalista MOACIR JOAQUIM SCHIO 256.237.450-91

Avalista
RITA MARIA SCHIO
ARMILIATO

333.076.520-87

Avalista
RUBIFRUT AGROINDUSTRIAL
LTDA

91.349.183/0001-00

Avalista
SCHIO CEREAIS
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

55.509.582/0001-28

Avalista
SCHIO PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

14.552.829/0001-01

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor AGROPECUARIA SCHIO LTDA 91.501.783/0008-19

Avalista FRANCISCO JOAQUIM SCHIO 007.624.820-87

Avalista
MARIA DO CARAVÁGIO
SCHIO MONTANARI

505.628.350-91

Avalista MOACIR JOAQUIM SCHIO 256.237.450-91

Credor
OCTANTE SECURITIZADORA
S.A

12.139.922/0001-63

Avalista
RITA MARIA SCHIO
ARMILIATO

333.076.520-87

Avalista
RUBIFRUT AGROINDUSTRIAL
LTDA

91.349.183/0001-00

Cce 2182817 - 1 aditamento
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Parte Nome CPF/CNPJ

Avalista
SCHIO CEREAIS
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

55.509.582/0001-28

Avalista
SCHIO PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

14.552.829/0001-01

Custodiante
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Devedor AGROPECUARIA SCHIO LTDA 91.501.783/0008-19

Cedente BANCO FIBRA SA 58.616.418/0001-08

Fiador FRANCISCO JOAQUIM SCHIO 007.624.820-87

Fiador
MARIA DO CARAVÁGIO
SCHIO MONTANARI

505.628.350-91

Fiador MOACIR JOAQUIM SCHIO 256.237.450-91

Cessionario
OCTANTE SECURITIZADORA
S.A

12.139.922/0001-63

Fiador
RITA MARIA SCHIO
ARMILIATO

333.076.520-87

Fiador
RUBIFRUT AGROINDUSTRIAL
LTDA

91.349.183/0001-00

Fiador
SCHIO CEREAIS
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

55.509.582/0001-28

Cessao direitos creditorios
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Parte Nome CPF/CNPJ

Fiador
SCHIO PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

14.552.829/0001-01

Parte Nome CPF/CNPJ

Cedente AGROPECUARIA SCHIO LTDA 91.501.783/0008-19

Assessora Financeira ALPS CAPITAL LTDA. 24.033.033/0001-04

Credor BANCO FIBRA SA 58.616.418/0001-08

Assessora Financeira
VISAGIO CONSULTORIA
ASSESSORIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA

05.740.125/0001-71

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor
OCTANTE SECURITIZADORA
S.A

12.139.922/0001-63

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor
OCTANTE SECURITIZADORA
S.A

12.139.922/0001-63

Cf

Ts

Ts - 1 aditamento
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Parte Nome CPF/CNPJ

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor
OCTANTE SECURITIZADORA
S.A

12.139.922/0001-63

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Ts - 2 aditamento
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1.4 Fluxograma

1.5 Ativos em circulação em 31.12.2019

IF CRA017007KH

Emitida: 70.000

Em circulação: 70.000

Saldo cancelado ou não integralizado: -

Convertidas: -

Série 1
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Resgatadas: -

Saldo: R$67.449.738,99

IF CRA017007KI

Emitida: 30.000

Em circulação: 30.000

Saldo cancelado ou não integralizado: -

Convertidas: -

Resgatadas: -

Saldo: R$18.427.728,90

Série 2

1.6 Eventos �nanceiros

Data base Pagto. juros Pagto. amortização Pagto. total

10/01/2019 9,67782599 0,00000000 9,67782599

11/02/2019 10,14099699 0,00000000 10,14099699

11/03/2019 8,28956899 0,00000000 8,28956899

10/04/2019 10,14099699 0,00000000 10,14099699

10/05/2019 9,21485499 0,00000000 9,21485499

10/06/2019 9,67782599 0,00000000 9,67782599

10/07/2019 9,67782599 0,00000000 9,67782599

16ª Emissão - Série 1
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Data base Pagto. juros Pagto. amortização Pagto. total

12/08/2019 10,47221599 0,00000000 10,47221599

10/09/2019 9,28171199 0,00000000 9,28171199

10/10/2019 9,44134499 0,00000000 9,44134499

11/11/2019 9,17532400 20,81300000 29,98832400

10/12/2019 7,91023096 20,81300000 28,72323096

Data base Pagto. juros Pagto. amortização Pagto. total

10/01/2019 8,76273087 27,77800000 36,54073087

11/02/2019 8,91195793 27,77800000 36,68995793

11/03/2019 7,06442404 27,77800000 34,84242404

10/04/2019 8,37183454 27,77800000 36,14983454

10/05/2019 7,36200572 27,77800000 35,14000572

10/06/2019 7,47408306 27,77800000 35,25208306

10/07/2019 7,21635350 27,77800000 34,99435350

12/08/2019 7,52561793 27,77800000 35,30361793

10/09/2019 6,41492631 27,77800000 34,19292631

10/10/2019 6,26579738 27,77800000 34,04379738

11/11/2019 5,83788998 27,77800000 33,61588998

10/12/2019 4,91837442 27,77800000 32,69637442

16ª Emissão - Série 2
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2. Fatos relevantes

10/10/2019

 CRA - 16E1S A 2S - SCHIO - Noti�cação_20191011.pdf

Noti�cação - Não Pagamento do evento de juros

11/10/2019

Ref. Noticação - Não Pagamento do evento de juros. Em 11 de outubro de 2019, a Emissora
emitiu um comunicado ao mercado, conjuntamente a carta de adimplência emitida à B3
S.A., informando e justicando a falta de pagamento, que por sua vez, ocorreu na mesma
data em 11 de outubro de 2019. Os documentos aqui mencionados podem ser consultados
junto à Emissora.

3. Obrigações

3.1 Resumo

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_10797/Fato_20265/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Notifica%C3%A7%C3%A3o_20191011.pdf
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3.2 Obrigações não cumpridas

29/11/2019

2.6.1 A Alienante deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura
deste Contrato, endossar as apólices, e comprovar tal endosso às Partes Garantidas, de
modo a estabelecer que todos e quaisquer pagamentos e indenizações decorrentes de
qualquer ação ou sinistro relativo aos Equipamentos deverão ser pagos na Conta Garantia,
de acordo com a lei aplicável, devendo a Alienante tomar toda e qualquer providência para
fazer com que a referida seguradora nomeie as Partes Garantidas como únicas e exclusivas
bene�ciárias (ou, não sendo possível a nomeação de todas as Partes Garantidas, o Credor,
como único e exclusivo bene�ciário, agindo em nome de todas as Partes Garantidas),
nomeação essa que deverá constar de todas as renovações das apólices de seguro aqui
referidas. A Alienante se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato,
sempre quitados, na respectiva data de vencimento, os prêmios relativos ao Seguro e a
entregar às Partes Garantidas, no prazo de até 5 (cinco) dias contados do recebimento da
solicitação por escrito nesse sentido, comprovante da contratação e quitação dos referidos
seguros e/ou das apólices então em vigor. Caso ocorra qualquer sinistro no período de 30
(trinta) dias estabelecido nesta cláusula e o endosso das apólices ainda não tenha sido
efetivado, a Alienante deverá orientar a companhia de seguro a depositar quaisquer
pagamentos e indenizações decorrentes de tais sinistros na Conta Garantia. Caso
quaisquer pagamentos ou indenizações decorrentes de sinistros sejam realizados
diretamente à Alienante, por motivo não imputável à Alienante, esta se compromete a
efetuar a transferência de tais montantes para a Conta Garantia, no prazo de 1 (um) dia útil
do recebimento dos recursos pela Alienante.

Af equipamentos

Observação

O Agente Fiduciário solicitou os documentos pendentes acima ao Emissor, mas até o
fechamento deste Relatório, não recebeu.
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4. Informações �nanceiras do emissor

Nome auditor
GRANT THORNTON AUDITORES
INDEPENDENTES

CNPJ 10.830.108/0001-65

Abaixo, fazemos seguir a opinião dos auditores independentes da Companhia, segundo a qual:

"Examinamos as demonstrações contábeis da Octante Securitizadora "Companhia", que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
do �uxos de caixa para o exercício �ndo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e �nanceira, da Octante Securitizadora em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos �uxos de caixa para o exercício
�ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."

 .cra - 16e1s a 2s - schio - relatorio monitoramento recebiveis 201901

 .cra - 16e1s a 2s - schio - relatorio monitoramento recebiveis 201902

 .cra - 16e1s a 2s - schio - relatorio monitoramento recebiveis 201903

 CRA - 16E1S A 2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201909.pdf

 CRA - 16E1S A 2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201905.pdf

 CRA - 16E1S A 2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201904.pdf

4.1 Informações �nanceiras

 DF 2019 - Octante.pdf

Observação

4.2 Administração do patrimônio separado

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_10797/Relatorio%20Mensal/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Monitoramento%20Recebiveis%20201901_20190503_151442.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_10797/Relatorio%20Mensal/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Monitoramento%20Recebiveis%20201902_20190503_151442.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_10797/Relatorio%20Mensal/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Monitoramento%20Recebiveis%20201903_20190503_151442.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201909_201911061715495647.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201905_201911061718025124.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201904_201911061718595537.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DF%202019%20-%20Octante_202004071203551920.pdf
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 CRA - 16E1S A 2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201903.pdf

 .cra - 16e1-2s - schio - relatorio mensal 201907

 CRA - 16E1-2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201904.pdf

 CRA - 16E1-2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201905.pdf

 CRA - 16E1-2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201908.pdf

 CRA - 16E1-2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201909.pdf

 CRA - 16E1-2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201910.pdf

 CRA - 16E1-2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201911.pdf

 CRA - 16E1-2S - SCHIO - Relatorio Mensal 201912.pdf

 .cra - 16e1-2s - schio - df patrimonio separado 201912

Observação

A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na Conta
Centralizadora para administração do Patrimônio Separado foi realizada através do relatório de
gestão, fornecido mensalmente, onde não se pode observar aparente irregularidade. Os
relatórios mensais disponibilizados ao Agente Fiduciário podem ser consultados pelos
investidores neste item 4.2, via link.

5. Informações societárias do emissor

5.1 Informações societárias

 AGE 15.08.2019 - Estatuto Social consolidado.pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1S%20A%202S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201903_201911061720105098.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_10797/Relatorio%20Mensal/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201907_20200131_181909..pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201904_202003241300040011.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201905_202003241300223965.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201908_202003241301033336.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201909_202003241301223613.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201910_202003241301384020.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201911_202003241301548963.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20Relatorio%20Mensal%20201912_202003241302229618.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_10797/Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20Cont%C3%A1bil%20Patrim%C3%B4nio%20Separado/CRA%20-%2016E1-2S%20-%20SCHIO%20-%20DF%20Patrimonio%20Separado%20201912_20200419_074942..pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/AGE%2015.08.2019%20-%20Estatuto%20Social%20consolidado_202001311017395501.pdf
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 ARCA 15.07.2019 - Eleição Diretoria.pdf

Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários
que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de
Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:  -  Ata de
Reunião do Conselho de Administração, datada de 15 de Julho de 2019 (Eleição Diretoria); e  -
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 15 de Agosto de 2019 (Estatuto Social
Consolidado).O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações
societárias apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias
com efeitos relevantes para os investidores.

5.2 Organograma

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/ARCA%2015.07.2019%20-%20Elei%C3%A7%C3%A3o%20Diretoria_202001311017365689.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Organograma_202002181243246833.jpg
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1ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Observação

6. Assembleias

As assembleias que ocorreram no período analisado encontram-se disponíveis no link de
acesso a este item.

7. Constituição e aplicação de fundos
Não aplicável.

8. Destinação de recursos

Nos termos da cláusula 4.11 do Termo de Securitização, os recursos obtidos com a subscrição
e integralização dos CRA serão utilizados exclusivamente pela Emissora para pagar o valor do
Preço de Aquisição à Cedente. Adicionalmente, nos termos da cláusula 4.12, nos termos do
CAC e da CCE, os recursos captados por meio de sua emissão, desembolsados pelo Cedente
em favor da Schio, têm por �nalidade especí�ca, exclusivamente o �nanciamento das
atividades da Schio vinculadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades da Schio
vinculadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades da Schio relacionadas com a
produção ou comercialização de maçãs destinadas exclusivamente à exportação, na forma
prevista em seu objeto social, com fundamento na Lei 6.313 e no Decreto-lei 413, conforme
orçamento constante no Anexo III da CCE.

9. Manutenção da su�ciência e exequibilidade
garantias
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Fiança prestada por Schio Participações Societárias Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
14.552.829/0001-01, formalizado nos termos da Cédula de Crédito de Exportação, datados de
30 de outubro de 2017. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da
garantia: (i) registro do referido contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da
Cidade de Vacária – RS. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada da �adora,
razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta garantia pode
ser afetada pela existência de passivos contra da �adora, tanto em razão de assunção de
dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de
todo o passivo da �adora.

2ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Rubifrut - Agroindustrial Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
91.349.183/0001-00, formalizado nos termos da Cédula de Crédito de Exportação, datados de
30 de outubro de 2017. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da
garantia: (i) registro do referido contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da
Cidade de Vacária – RS. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada da �adora,
razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta garantia pode
ser afetada pela existência de passivos contra da �adora, tanto em razão de assunção de
dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de
todo o passivo da �adora.

3ª Garantia: Alienação Fiduciária de Imoveis
Valor:
R$89.565.776,04

Porcentagem:
104,29%

Alienação �duciária da totalidade do imóvel objeto da matrícula nº 3914 do Cartório de
Registro de Imóveis de Bom Jesus, Estado de RS. Considerando que (i) consta registrada a
alienação �duciária na respectiva matrícula, bem como (ii) não fomos informados sobre
eventual deterioração do imóvel ou outro aspecto que possa impactar negativamente o valor
atribuído ao imóvel, concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período analisado.
Nos termos da cláusula 2.1.2 do contrato, �cou estabelecido que deverá ser mantida uma
razão de garantia, deverá corresponder a todo tempo em tal Período de Veri�cação Inicial, a,
no mínimo, 150% (cento e cinquenta por cento). Observando os parâmetros aplicados para o
cálculo da(s) razão(ões) de garantia, conforme estabelecido nos Documentos da Operação, foi
veri�cado que a Emissora não forneceu (i) a totalidade das informações necessária para o
cálculo da referida razão ou (ii) a memória de cálculo para veri�cação desta pelo Agente
Fiduciário, no exercício de 2019. Desta forma, não é possível con�rmar se a presente Operação
se encontra aderente aos critérios estabelecidos para seu acompanhamento.
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4ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Maria do Caravágio Schio Montanari, inscrito no CPF/MF sob o nº
505.628.350-91, formalizado nos termos da Cédula de Crédito de Exportação, datados de 30
de outubro de 2017. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da
garantia: (i) registro do referido contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da
Cidade de Vacária – RS. Não foi apresentada declaração de ajuste anual do imposto de renda -
pessoa física atualizada da �adora, razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da
garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra da
�adora, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A
análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo da �adora.

5ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Francisco Joaquim Schio, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.624.820-87,
formalizado nos termos da Cédula de Crédito de Exportação, datados de 30 de outubro de
2017. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i)
registro do referido contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
Vacária – RS. Não foi apresentada declaração de ajuste anual do imposto de renda - pessoa
física atualizada da �adora, razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia
prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra da �adora, tanto
em razão de assunção de dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita
não contempla análise de todo o passivo da �adora.

6ª Garantia: Penhor Agrícola Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%
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Penhor Agrícola dos bens móveis por antecipação existentes nos Imóveis, presentes ou
futuros, incluindo, sem limitação, as árvores, plantações, colheitas pendentes ou em via de
formação, frutos acondicionados, armazenados ou colhidos, com relação as safras de 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Foram apresentadas as seguintes
comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no Livro 3 do
Cartório de Registro de Imóveis de Vacaria - RS, comarca onde estão situados os bens
empenhados. Considerando que (i) consta registrado o penhor no respectivo Registro de
Imóveis, bem como (ii) não fomos informados sobre eventual deterioração dos bens
empenhados ou outro aspecto que possa impactar negativamente o valor atribuído aos bens
empenhados, concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período analisado. O valor
atribuído a esta garantia considera o valor disponibilizado no relatório emitido pela Poyry
Consultoria em Gestão e Negócios Ltda e por DLR Engenharia Associados SS, em 28 de
setembro de 2017. Sendo certo que, conforme de�nido no Instrumento Particular de Penhor
Agrícola, o valor inicial atribuído a esta garantia na data de emissão dos CRA é de R$
1.134.517,00 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais), podendo
atingir, conforme novos bens móveis e demais ativos vegetais empenhados de tempos em
tempos nos termos CCE, o valor de liquidação forçada total de até R$ 25.613.497,00 (vinte e
cinco milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e noventa e sete reais).

7ª Garantia: Cessão Fiduciária
Valor:
R$74.657.434,80

Porcentagem:
86,93%

Cessão Fiduciária de totalidade dos Direitos Creditórios, principais e acessórios, presentes e
futuros, detidos pela Cedente contra os clientes listados nos documentos da operação. Foram
apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido
contrato no 2º O�cial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o
nº 3.655.065. Considerando que não fomos informados sobre eventual deterioração da
garantia, concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período analisado. O Agente
Fiduciário até o momento não recebeu cópia digitalizada do referido contrato devidamente
registrado na comarcado do Rio de Janeiro - RJ. O valor descrito neste item contempla o valor
do saldo devedor dos créditos cedidos �duciariamente na data de emissão. Nos termos da
cláusula 2.2. do contrato, �cou estabelecido que deverá ser mantida uma razão de garantia
150% (cento e cinquenta por cento). A apuração desta razão de garantia encontra-se no link
de acesso deste item. O valor atribuído a esta garantia considera o valor descrito no contrato
na Data de Emissão.

8ª Garantia: Alienação Fiduciária de
Equipamentos

Valor:
R$10.071.109,00

Porcentagem:
11,72%
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Alienação Fiduciária da totalidade dos Equipamentos, maquinas e demais bens móveis. Foram
apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido
contrato no 6º Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº
1.834.650. Considerando que não fomos informados sobre eventual deterioração da garantia,
concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período analisado. Nos termos da
cláusula 2.1.2 do contrato, �cou estabelecido que deverá ser mantida uma razão de garantia,
deverá corresponder a todo tempo, a, no mínimo, 150% (cento e cinquenta por cento). As
partes convencionaram que o valor da presente garantia é R$ 590.000,00, conforme laudo de
avaliação da Pöyry Consultoria em Gestão e Negócios Ltda. e por DLR Engenharia Associados
SS, em 28 de setembro de 2017.

 Relatório de Garantia_201912.pdf

9ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Moacir Joaquim Schio, inscrito no CPF/MF sob o nº 256.237.450-91,
formalizado nos termos da Cédula de Crédito de Exportação, datados de 30 de outubro de
2017. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i)
registro do referido contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
Vacária – RS. Não foi apresentada declaração de ajuste anual do imposto de renda - pessoa
física atualizada da �adora, razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia
prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra da �adora, tanto
em razão de assunção de dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita
não contempla análise de todo o passivo da �adora.

10ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Rita Maria Schio Armiliato, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.076.520-87,
formalizado nos termos da Cédula de Crédito de Exportação, datados de 30 de outubro de
2017. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i)
registro do referido contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
Vacária – RS. Não foi apresentada declaração de ajuste anual do imposto de renda - pessoa
física atualizada da �adora, razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia
prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra da �adora, tanto
em razão de assunção de dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita
não contempla análise de todo o passivo da �adora.

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Relat%C3%B3rio%20de%20Garantia_201912_202005191644431872.pdf
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11ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Schio Cereais Importação e Exportação Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
55.590.582/0001-28, formalizado nos termos da Cédula de Crédito de Exportação, datados de
30 de outubro de 2017. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da
garantia: (i) registro do referido contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da
Cidade de Vacária – RS. Não foi apresentada demonstração �nanceira atualizada da �adora,
razão pela qual não é possível veri�car a su�ciência da garantia prestada. Esta garantia pode
ser afetada pela existência de passivos contra da �adora, tanto em razão de assunção de
dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de
todo o passivo da �adora.

Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2019

R$174.294.319,84 202,95% R$85.877.467,89

Consolidado

Observação

Em relação à su�ciência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item,
observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor
da operação em 31.12.2019. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não
possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato
decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos
da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não
deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de
execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido
contrato.
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Foram estabelecidos nos documentos da operação o acompanhamento dos seguintes
indicadores �nanceiros.

10. Covenants �nanceiros

 Octante - CRA Schio - Covenants 2019.pdf

11. Bens entregues ao �duciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Veri�cação de lastro
Nos termos dos documentos da operação, a Emissora contratou a instituição custodiante para
realizar a custódia do lastro da emissão, de acordo com os procedimentos e normas aplicáveis,
dentre as quais, inclui a obrigação de manter todos os procedimentos necessários para
assegurar a existência e a integridade do lastro da operação. Ainda, a instituição custodiante é
regularmente auditada pelos órgãos reguladores, que veri�cam sua atuação e a aderência às
normas aplicáveis para sua atividade. Foram adotados procedimentos para assegurar que os
direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos �nanceiros ou instrumentos
contratuais, conforme aplicável, que lastreiam a operação de securitização, não sejam cedidos
a terceiros, na medida em que a Emissora (i) contratou o custodiante para realizar a custódia
do lastro, bem como (ii) o lastro mantém-se, conforme o caso, registrado/escriturado em
sistemas de registro e liquidação �nanceira de títulos privados autorizados pelo Banco Central
do Brasil, nos termos e de acordo com da Lei nº 10.931/2004.

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Octante%20-%20CRA%20Schio%20-%20Covenants%202019_202005062231201770.pdf
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Tipo CRA

Emissor OCTANTE SECURITIZADORA S.A

IF CRA018000GQ

Volume emitido R$11.211.137,00

Quantidade 11.211.137

Remuneração CDI + 3,00%

Data de emissão 02/02/2018

Data de vencimento 31/12/2021

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

13. Parecer e declaração do agente �duciário
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente
apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este
relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas
informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos
na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer con�ito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão,
incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.
As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento,
análise de crédito ou da situação econômica ou �nanceira da Emissora, nem tampouco
garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos
títulos emitidos.

 

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste
Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para
consulta online no site do Agente Fiduciário
 

14. Outras emissões

Agrichem | 17ª Emissão 4ª Série
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Tipo CRA

Emissor OCTANTE SECURITIZADORA S.A

IF CRA01900001

Volume emitido R$20.113.000,00

Quantidade 20.113

Remuneração CDI + 0,01%

Data de emissão 16/01/2019

Data de vencimento 30/06/2021

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias CF Direitos Creditorios

Tipo CRA

Emissor OCTANTE SECURITIZADORA S.A

IF CRA01900002

Volume emitido R$3.352.293,00

Quantidade 3.352.293

Remuneração CDI + 0,01%

Data de emissão 16/01/2019

Data de vencimento 30/06/2021

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias CF Direitos Creditorios

Tipo CRA

Emissor OCTANTE SECURITIZADORA S.A

IF CRA01900003

Volume emitido R$10.056.878,33

Quantidade 1

Remuneração CDI + 0,01%

Data de emissão 16/01/2019

Data de vencimento 30/06/2021

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias CF Direitos Creditorios

Tipo CRA

Emissor OCTANTE SECURITIZADORA S.A

IF CRA02000001

Volume emitido R$30.000.000,00

Quantidade 30.000

Remuneração CDI + 2,00%

Data de emissão 23/01/2020

Data de vencimento 23/01/2024

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Minasul | 19ª Emissão 1ª Série

Minasul | 19ª Emissão 2ª Série

Minasul | 19ª Emissão 3ª Série

Pitangueiras | 26ª Emissão 1ª Série
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Tipo CRA

Emissor OCTANTE SECURITIZADORA S.A

IF CRA02000002

Volume emitido R$70.000.000,00

Quantidade 70.000

Remuneração IPCA + 5,00%

Data de emissão 23/01/2020

Data de vencimento 23/01/2026

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Pitangueiras | 26ª Emissão 2ª Série


