
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
1ª, 2ª, 3ª e 4ª SÉRIES

17ª EMISSÃO
OCTANTE SECURITIZADORA S.A



Carta aos Investidores

Aos 

SENHORES INVESTIDORES 

À 

EMISSORA 

Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário")  das  1ª, 2ª, 3ª e 4ª
SÉRIES   da 17ª Emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio ("CRA")
da OCTANTE SECURITIZADORA S.A    ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o
relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de
dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissão do
respectivos ativo. 

Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição
dos investidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br. 

São Paulo, 26 de Abril de 2019.

https://apivxinforma.vortx.com.br/vortx.com.br


1. Características da Operação

1.1 - Dados da Emissora

1.2 - Dados da emissão

Nome OCTANTE SECURITIZADORA S.A
CNPJ 12.139.922/0001-63
Diretor de Relação com
Investidores Guilherme Antonio Muriano da Silva

Auditor Independente GRANT THORNTON CONSULTING SERVICES LTDA
(05.399.964/0001-78)

Série 1

Nº IF CRA018000B5
Nº ISIN BROCTSCRA2H2
Valor nominal unitário R$ 1.000,00
Quantidade 44844
Volume total R$ 44.844.000,00
Taxa juros 1,5%
Atualização monetária Não há
Indexador CDI
Data emissão 02/02/2018
Data vencimento 31/12/2021
Conta centralizadora OCTANTE SECURITIZADORA S.A
Regime de colocação Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM nº 476/09

Série 2

Nº IF CRA018000B6
Nº ISIN BROCTSCRA2I0
Valor nominal unitário R$ 14.948,00
Quantidade 1000
Volume total R$ 14.948.000,00
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Taxa juros CDI + 3 AA%
Atualização monetária Não há
Indexador CDI
Data emissão 02/02/2018
Data vencimento 31/12/2021
Conta centralizadora OCTANTE SECURITIZADORA S.A
Regime de colocação Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM nº 476/09

Série 3

Nº IF CRA018000GP
Nº ISIN BROCTSCRA2J8
Valor nominal unitário R$ 1,00
Quantidade 3737046
Volume total R$ 3.737.046,00
Taxa juros 100% CDI + 3% AA%
Atualização monetária Não há
Indexador CDI
Data emissão 02/02/2018
Data vencimento 31/12/2021
Conta centralizadora OCTANTE SECURITIZADORA S.A
Regime de colocação Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM nº 476/09

Série 4

Nº IF CRA018000GQ
Nº ISIN BROCTSCRA2K6
Valor nominal unitário R$ 1,00
Quantidade 11211137
Volume total R$ 11.211.137,00
Taxa juros 100% CDI + 3% AA%
Atualização monetária Não há
Indexador CDI
Data emissão 02/02/2018
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Agente Fiduciario 22.610.500/0001-88 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Emissor 12.139.922/0001-63 OCTANTE SECURITIZADORA S.A

1.3 - Principais Contratos e Partes

TS

Parte CNPJ Nome

1.5 - Ativos de Circulação

IF: CRA018000B5
Emitida: 45
Deposi. Cetip: 45
Deposi. Bovespa:
Tesouraria 0

Data vencimento 31/12/2021
Conta centralizadora OCTANTE SECURITIZADORA S.A
Regime de colocação Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM nº 476/09

1.4 - Fluxograma
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11/10/2018 39,83842533 749,50000000 789,33842533

26/11/2018 7,87104069 125,90129999 133,77234068

Convertidas -
Resgatadas -
Saldo R$ 5.980.474,19

IF: CRA018000B6
Emitida: 15
Deposi. Cetip: 15
Deposi. Bovespa:
Tesouraria 0
Convertidas -
Resgatadas -
Saldo R$ 16.207.407,91

Emissão 17 - Serie 1

Data Base Pagto. Juros Pagto. Amortização Pagto. Total

Emissão 17 - Serie 2

Operação sem fluxos de pagamento.

Emissão 17 - Serie 3

Operação sem fluxos de pagamento.

Emissão 17 - Serie 4

Operação sem fluxos de pagamento.

2 - Fatos Relevantes

1.6 - Eventos Financeiros

Não ocorreram fatos relevantes no período analisado.
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Cumpridas:  71,43%
Não Cumpridas:  28,57%

3. Obrigações

a) Vencidas e não Cumpridas: 4

b) A Vencer: 50

Contrato: TS
Vencimento: 02/02/2018
Cumprida: Não

(xiv) Classificação de Risco: A Emissão dos CRA Seniores foi submetida à apreciação da
Agência de Classificação de Risco a qual atribuiu a nota de classificação de risco "brA- (sf)"
para os CRA Seniores. A classificação de risco da Emissão deverá existir durante toda a
vigência dos CRA, devendo tal classificação ser atualizada trimestralmente, a partir da data de
elaboração do primeiro relatório, de acordo com o disposto no artigo 7, §7o da Instrução
CVM 414. A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das
seguintes empresas, pela Emissora. a seu exclusivo critério, sem necessidade de assembleia
geral de titulares de cRA: (i) a Moody's América Latina Ltda, agência de classificação de risco
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida das Nações Unidas, no
12.551, 160 andar, conjunto 1601, inscrita no CNPI/MF sob o no 02.101.919/0001-05, ou (ii)
a Fitch Ratings Brasil Ltda., agência de classificação de risco com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, no 20, sala 401 B, Centro, CEP
20.010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.813.37510001-33.

Contrato: TS
Vencimento: 02/05/2018
Cumprida: Não
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(xiv) Classificação de Risco: A Emissão dos CRA Seniores foi submetida à apreciação da
Agência de Classificação de Risco a qual atribuiu a nota de classificação de risco "brA- (sf)"
para os CRA Seniores. A classificação de risco da Emissão deverá existir durante toda a
vigência dos CRA, devendo tal classificação ser atualizada trimestralmente, a partir da data de
elaboração do primeiro relatório, de acordo com o disposto no artigo 7, §7o da Instrução
CVM 414. A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das
seguintes empresas, pela Emissora. a seu exclusivo critério, sem necessidade de assembleia
geral de titulares de cRA: (i) a Moody's América Latina Ltda, agência de classificação de risco
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida das Nações Unidas, no
12.551, 160 andar, conjunto 1601, inscrita no CNPI/MF sob o no 02.101.919/0001-05, ou (ii)
a Fitch Ratings Brasil Ltda., agência de classificação de risco com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, no 20, sala 401 B, Centro, CEP
20.010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.813.37510001-33.

Contrato: TS
Vencimento: 02/08/2018
Cumprida: Não

(xiv) Classificação de Risco: A Emissão dos CRA Seniores foi submetida à apreciação da
Agência de Classificação de Risco a qual atribuiu a nota de classificação de risco "brA- (sf)"
para os CRA Seniores. A classificação de risco da Emissão deverá existir durante toda a
vigência dos CRA, devendo tal classificação ser atualizada trimestralmente, a partir da data de
elaboração do primeiro relatório, de acordo com o disposto no artigo 7, §7o da Instrução
CVM 414. A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das
seguintes empresas, pela Emissora. a seu exclusivo critério, sem necessidade de assembleia
geral de titulares de cRA: (i) a Moody's América Latina Ltda, agência de classificação de risco
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida das Nações Unidas, no
12.551, 160 andar, conjunto 1601, inscrita no CNPI/MF sob o no 02.101.919/0001-05, ou (ii)
a Fitch Ratings Brasil Ltda., agência de classificação de risco com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, no 20, sala 401 B, Centro, CEP
20.010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.813.37510001-33.

Contrato: TS
Vencimento: 05/11/2018
Cumprida: Não

(xiv) Classificação de Risco: A Emissão dos CRA Seniores foi submetida à apreciação da
Agência de Classificação de Risco a qual atribuiu a nota de classificação de risco "brA- (sf)"
para os CRA Seniores. A classificação de risco da Emissão deverá existir durante toda a
vigência dos CRA, devendo tal classificação ser atualizada trimestralmente, a partir da data de
elaboração do primeiro relatório, de acordo com o disposto no artigo 7, §7o da Instrução
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Observação
Os relatórios mensais de CRA, foram elaborados para atender ao art. 37 da Instrução CVM nº 600
publicada em 1º de agosto de 2018 e entrando em vigor em 1º de novembro de 2018. Assim,
tendo apenas nos dois últimos meses do ano. Relativo aos meses anteriores tem o Controle de
lastros e Caixa que são a base para elaboração deste relatório.

Referente a Classificação de Risco, foi solicitado porém até o momento não foi nos encaminhado. 

4. Informações financeiras do emissor

4.1 Informações financeiras

DF 2018.pdf

Abaixo, fazemos seguir a opinião do Auditor Independente da Emissora, segundo a qual:

"Examinamos as demonstrações financeiras da Octante Securitizadora S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Octante Securitizadora S.A. em 31 de dezembro
de 2018, e o desempenho de suas operações e o seus respectivos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB)."

CVM 414. A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das
seguintes empresas, pela Emissora. a seu exclusivo critério, sem necessidade de assembleia
geral de titulares de cRA: (i) a Moody's América Latina Ltda, agência de classificação de risco
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida das Nações Unidas, no
12.551, 160 andar, conjunto 1601, inscrita no CNPI/MF sob o no 02.101.919/0001-05, ou (ii)
a Fitch Ratings Brasil Ltda., agência de classificação de risco com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, no 20, sala 401 B, Centro, CEP
20.010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.813.37510001-33.

Nome auditor GRANT THORNTON CONSULTING SERVICES LTDA

CNPJ 05.399.964/0001-78
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4.2 Administração do Patrimônio Separado

5. Infos. Societárias do emissor

5.1 Informações Societárias

5.2 Organograma

 .cra - 17e1s-4s - agrichem - relatorio mensal 201812

 .cra - 17e1s-4s - agrichem - relatorio mensal 201811

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.

 Octante Securitizadora AGO 20183004.pdf
 Octante Securitizadora AGE 20183005.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 Assembleia Geral Extraordinária, datada de 30 de Maio de 2018.
 - Ata de Assembleia Geral Ordinária, datada de 30 de Abril de 2018.
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.

 Octante Securitizadora Organograma.pdf
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https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_11133/Relatorio Mensal/CRA - 17E1S-4S - AGRICHEM - Relatorio Mensal 201812_20190124_151232.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_11133/Relatorio Mensal/CRA - 17E1S-4S - AGRICHEM - Relatorio Mensal 201811_20190124_151234.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Octante Securitizadora AGO 20183004_201904051602576174.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Octante Securitizadora AGE 20183005_201904051602577055.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Octante Securitizadora Organograma_201904030811036338.pdf


6. Assembleias

7. Constituição e aplicação de fundos

8. Destinação de Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados exclusivamente
pela Emissora para (i) pagamento das Despesas e constituição do Fundo de Despesas; e (ii)
pagamento do Valor de Aquisição CDCA e do Valor de Aquisição Duplicatas, observado o
previsto na Cláusula 14 do TS.

9. Manutenção da Suficiencia e Exequibilidade Garantias

Observação

Os CRA não contam com garantias, sendo que o pontual pagamento do saldo devedor da
operação depende exclusivamente do adimplemento dos Direitos Creditorios do Agronegócio,
lastro da operação. Informações sobre a saúde financeira do lastro da operação, devem ser
observadas no item 4.2 deste relatório.

10. Covenants financeiros

11. Bens entregues ao fiduciário

12. Verificação de Lastro

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

Não aplicável.

Não há garantias.

Não aplicável.

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.
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13. Parecer e Declaração do Agente Fiduciário

14. Outras Emissões

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 verificam 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 financeiros 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 mantem-se, conforme o caso,
registrado/escriturado em sistemas de registro e liquidação financeira de títulos privados
autorizados pelo Banco Central do Brasil, nos termos e de acordo com da Lei nº
10.931/2004.

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 conflito 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 financeira 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
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1ª Série da 16ª Emissão | CRA SCHIO

Emissora OCTANTE SECURITIZADORA S.A
Tipo da Operação Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Volume total da emissão R$ 70.000.000,00
Quantidade 70.000
Taxa de juros 5,50
Data de emissão 30/10/2017
Data de vencimento 10/07/2025
Inadimplemento no Período Adimplente
Garantias CF Direitos Creditorios, Penhor, AF Imovel, Aval, Fiança

2ª Série da 16ª Emissão | CRA SCHIO

Emissora OCTANTE SECURITIZADORA S.A
Tipo da Operação Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Volume total da emissão R$ 70.000.000,00
Quantidade 70.000
Taxa de juros 5
Data de emissão 30/10/2017
Data de vencimento 10/07/2025
Inadimplemento no Período Adimplente
Garantias Aval, Fiança

 11


