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São Paulo (S&P Global Ratings), 17 de junho de 2019 – A Vert Companhia Securitizadora seguirá
com a emissão das 1ª e 2ª séries da 17ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs)
lastreada por uma carteira de direitos creditórios originados pela Belagrícola Comércio e
Representações de Produtos Agrícolas S.A. (Belagrícola) relativos às operações de venda de
produtos a prazo para produtores rurais. A S&P Global Ratings atribuiu o rating preliminar ‘brAAA (sf)’ a
1ª série dessa emissão em 6 de dezembro de 2018 (consulte “S&P Global Ratings atribui rating
preliminar ‘brAAA (sf)’ à 1ª série da 17ª emissão de CRAs da Vert Companhia Securitizadora”).
A S&P Global Ratings recebeu os documentos da operação atualizados. Dentre as principais mudanças,
analisamos aquelas relacionadas às condições gerais no fornecimento de insumos e a notificações de
cessão aos produtores rurais. Entendemos que tais mudanças têm como principal finalidade esclarecer a
forma de relacionamento entre cedente e produtores, assim como o processo de notificação da cessão
do direito creditório, e, portanto, não afetam o rating preliminar ‘brAAA (sf)’ atribuído à 1ª série.
O montante preliminar da emissão será de R$ 100 milhões, dos quais 75% referem-se à 1ª série da 17ª
emissão (CRAs seniores) e 25%, à 2ª série (CRAs subordinados). Os juros remuneratórios dos CRAs
seniores e subordinados equivalerão à Taxa DI Over acrescida de um spread de até 2%, a ser definido
em procedimento de bookbuilding. Os juros serão pagos anualmente, enquanto o principal será pago na
data de vencimento esperado, observada a data de vencimento legal final dos CRAs.
O reforço de qualidade de crédito disponível aos CRAs seniores será proporcionado pelos seguintes
mecanismos:

1. Subordinação de certificados equivalente a 25%;
2. Apólice de seguro fornecida pela Canopius, que atua como managing agent do sindicato 4444 do
Lloyd’s. Em nossa visão, todos os seguros realizados por meio desse sindicato refletem a
qualidade de crédito do Lloyd’s. Essa apólice deverá cobrir perdas relacionadas a recebíveis
inadimplidos ou pagamentos efetuados pelos devedores na conta da Belagrícola e não
transferidos para o patrimônio separado. O seguro poderá ser acionado no limite máximo
equivalente ao total de principal e juros devido aos CRAs seniores, depois de consumida a
subordinação disponível.

Este relatório não constitui uma ação de rating.
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