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LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 158ª 

(CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) EMISSÃO DA 

 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Companhia Securitizadora – Código CVM nº 20.818 
CNPJ nº 08.769.451/0001-08| NIRE 35.300.340.949 

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215 
CEP 04533-004, São Paulo - SP 

(“Emissora”) 

 

lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela 

 

OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA 

CNPJ nº 91.830.836/0001-79| NIRE 43300053814 
Rodovia BR 153, s/nº km 53, Bairro Frinape  

CEP 99709-780, Erechim - RS 
(“Devedora”) 

 

no montante total de 

R$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de reais) 

CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE: “BRIMWLCRA648” 
CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE: “BRIMWLCRA655” 

 

Informações Essenciais – Oferta Primária de CRA 

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Preliminar. 

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto 
Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco. 

Exceto se expressamente indicado nesta Lâmina palavras e expressões em maiúsculas, não definidas 
nesta Lâmina, terão o significado previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 158ª (centésima 
quinquagésima oitava) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos 
Creditórios do Agronegócio devidos pela Olfar S.A. – Alimento e Energia” (“Prospecto Preliminar”).
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ALERTAS 
Risco de: ☒  perda do principal Seção 4 do Prospecto 

☒ falta de liquidez Seção 4 do Prospecto 

☐ dificuldade de 
entendimento 

 

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS 
DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRA. 

1. Elementos Essenciais da Oferta Mais 
informações 

A. Valor mobiliário 
 

☐ CRI 

☒ CRA 
Seção 2.1 

do Prospecto 

a.1) Emissão e série: Emissão: 158ª (centésima quinquagésima oitava). 
 
Série: em até 2 (duas) séries, observado que a 
quantidade de CRA a ser alocada em cada Série será 
definida em Sistema de Vasos Comunicantes, de 
acordo com o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding. 

Seção 2.1 
do Prospecto 

a.2) Emissor 
 

Nome: Virgo Companhia de Securitização. 
CNPJ: 08.769.451/0001-08. 
Website: virgo.inc 

Seção 2.2 
do Prospecto 

B. Oferta   

b.1) CRA 1ª Série   

b.1.1) Código de 
negociação proposto 
 

☒ código do Ativo. Código ISIN dos CRA 1ª SÉRIE: 
“BRIMWLCRA648”. 
 
☐ não aplicável 

Capa do 
Prospecto. 

b.1.2) Mercado de 
negociação 
 

☒ nome fantasia: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – 
Balcão B3 
☐ não será negociado em mercado organizado. 

Seção 2.6 
do Prospecto 

b.1.3) Quantidade 
ofertada – oferta base  
 

400.000 
Seção 2.6 

do Prospecto 

b.1.4) Preço (intervalo) 
 

R$1.000,00 
Seção 2.6 

do Prospecto 

b.1.5) Taxa de 
remuneração (intervalo)  
 

☒ Sim: 100% da Taxa DI + sobretaxa limitada a 
3,00% ao ano, conforme definidos no Procedimento de 
Bookbuilding. 
☐ Não 

Seção 2.6 
do Prospecto 

b.1.6) Montante ofertado 
da Série 1 (intervalo) 
 

R$0,00 – R$400.000.000,00  
Seções 2.5 e 

2.6 
do Prospecto 
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1. Elementos Essenciais da Oferta Mais 
informações 

b.1.7) Lote suplementar 
 

☐ Sim 

☒ Não 
Não 

aplicável. 

b.1.8) Lote adicional 
 

☐ Sim 

☒ Não 
Seção 2.6 

do Prospecto 

b.1.9) Título classificado 
como “verde”, “social”, 
“sustentável” ou 
correlato? 
 

☐ Sim 

☒ Não 
Seção 3.4 

do Prospecto 

b.2) CRA 2ª Série  

b.2.1) Código de 
negociação proposto 
 

☒ código do Ativo. Código ISIN dos CRA 2ª Série: 
“BRIMWLCRA655” 
 
☐ Não aplicável. 

Capa do 
Prospecto. 

b.2.2) Mercado de 
negociação 
 

☒ nome fantasia: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – 
Balcão B3 
☐ não será negociado em mercado organizado. 

Seção 2.5 
do Prospecto 

b.2.3) Quantidade 
ofertada – oferta base  
 

400.000 
Seção 2.6 

do Prospecto 

b.2.4) Preço (intervalo) 
 

R$1.000,00 
Seção 2.6 

do Prospecto 

b.2.5) Taxa de 
remuneração (intervalo)  
 

☒ Sim: IPCA + (a) 9,0829% ao ano ou (b) juros 
aplicáveis às NTN-B 2026, acrescidos de sobretaxa de 
3,00% ao ano, o que for maior, conforme definidos no 
Procedimento de Bookbuilding. 
☐ Não 

Seção 2.6 
do Prospecto 

b.2.6) Montante ofertado 
da Série 1 (intervalo) 
 

R$0,00 – R$400.000.000,00 
Seções 2.5 e 

2.6 
do Prospecto 

b.2.7) Lote suplementar 
 

☐ Sim 

☒ Não 
Não 

aplicável. 

b.2.8) Lote adicional 
 

☐ Sim 

☒ Não 
Seção 2.6 

do Prospecto 

b.2.9) Título classificado 
como “verde”, “social”, 
“sustentável” ou 
correlato? 
 

☐ Sim 

☒ Não 
Seção 3.4 

do Prospecto 
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1. Elementos Essenciais da Oferta Mais 
informações 

C. Outras Informações 

c.3) Agente Fiduciário 
 

Nome: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. 
CNPJ: 22.610.500/0001-88. 

Capa e Seção 
16 do 

Prospecto 
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2. Propósito da oferta Mais 
informações 

Qual será a 
destinação dos 
recursos da oferta? 
 

A Emissora pretende utilizar os recursos líquidos obtidos 
por meio da Oferta para pagar a integralização das 
Debêntures. A Devedora captará recursos por meio da 
emissão das Debêntures em favor da Securitizadora, em 
conformidade com a Lei 14.430, no âmbito da emissão dos 
CRA. Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a 
emissão, subscrição e integralização das Debêntures serão 
destinados integral e exclusivamente à aquisição, pela 
Devedora, de insumos agropecuários e produtos 
agropecuários de produtores rurais e/ou cooperativas de 
produtores rurais, devidamente caracterizados como 
produtores rurais e/ou cooperativas de produtores rurais, 
nos termos do artigo 146 da Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil n° 2.110, de 17 de outubro de 
2022 e de acordo com as respectivas Classificações 
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAE), indicados na 
tabela constante do Anexo III da Escritura de Emissão, 
cronograma indicativo previsto no Anexo IV da Escritura de 
Emissão, de tal forma que a Devedora possa cumprir seu 
objeto social, bem como o disposto no artigo 23, parágrafo 
1°, da Lei nº 11.076, no artigo 2°, inciso I parágrafo 4°, 
inciso II e parágrafo 7° do Anexo Normativo II da 
Resolução CVM 60. 

Seção 3 
do Prospecto 

 

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários Mais 
informações 

Informações sobre o lastro 

Tipo de Lastro 
 

Concentrado. 
Seção 10 

do Prospecto 

Principais informações 
sobre o lastro 
 

100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio são representados por debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 
com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, 
para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão da 
Devedora, uma sociedade anônima de capital fechado.  
 
O principal negócio da Devedora é produção e 
comercialização de biocombustíveis, farelo de soja 45% 
proteína, glicerina refinada USP e comercialização de 
insumos agrícolas e grãos (soja, milho e trigo). 
 
Os Recursos que a Devedora irá captar com a emissão das 
Debêntures, líquidos da dedução das comissões e 
despesas da Oferta, apresentarão, na data em que a 

Seção 12 
do Prospecto 
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3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários Mais 
informações 

Informações sobre o lastro 

Devedora estima receber tais recursos líquidos, impactos: 
(i) nos índices de liquidez; (ii) nos índices de atividade; 
(iii) nos índices de endividamento; e (iv) nos índices de 
lucratividade; conforme descritos na tabela constante da 
página 86, Seção 12 do Prospecto.  
 
Índices Financeiros da Devedora  
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Devedora, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2022 encontram-se incorporadas ao 
Prospecto. 
 
As tabelas de capitalização da Devedora, indicando o 
resultado da Debêntures nos seus indicadores financeiros, 
constam da página 86, Seção 12 do Prospecto. 
(Informações Sobre Devedores ou Coobrigados), do 
Prospecto. 

Existência de crédito 
não performado 
 

Não. 
Seção 10 

do Prospecto 

Informações 
estatísticas sobre 
inadimplementos 
 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados 
pelas Debêntures e devidos, por um único devedor, a 
Devedora. Neste contexto, a Devedora emitiu as 
Debêntures em favor da Emissora exclusivamente e 
especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da 
Oferta de forma que não existem informações estatísticas 
sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o 
Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 
(três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, 
uma vez que tais Debêntures, conforme acima 
mencionado, foram emitidas especificamente e 
exclusivamente no âmbito da presente Oferta. 
 
Ademais, a Emissora indica que pôde verificar que, no 
período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente 
anteriores à data desta Oferta, aproximadamente 2,05% 
(dois inteiros e cinco décimos por cento) dos CRA de sua 
emissão com lastro em dívidas de outras empresas (lastro 
corporativo), considerando o número de operações, foram 
objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-
pagamento. 
 

Seção 10.6 
do Prospecto 
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3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários Mais 
informações 

Informações sobre o lastro 

Por fim, apesar de ser registrada na categoria S2 e estar 
autorizada a realizar emissões sem o regime fiduciário, 
nos termos do artigo 3º, II da Resolução CVM 60, a 
Emissora não possui emissões em patrimônio.  

 
Sumário dos principais riscos do devedor e/ou 
coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não 
performado) responsáveis por mais de 20% do lastro  

  

Probabilidade 

  

Impacto 
Financeiro 

  

  
1. Regulamentação das atividades desenvolvidas pela 
Devedora. A Devedora está sujeita a extensa regulamentação, nos 
três níveis federativos, conforme aplicável, podendo estar exposta 
a contingências ambientais e sociais. Dificuldades técnicas ou o não 
atendimento aos prazos de renovação de licenças e às exigências 
dos órgãos regulatórios podem resultar em sanções. 

 

[ ] Maior         

[x] Média   

[ ] Menor 

[ ] Maior               

[x]Médio               

[ ] Menor 

2. A Devedora não pode garantir que seus fornecedores de 
matérias-primas estejam em conformidade com todas as leis e 
regulamentos ambientais e trabalhistas aplicáveis. Eventuais 
desconformidades, dos fornecedores da Devedora, com leis e 
regulamentos ambientais, trabalhistas e de direitos humanos 
aplicáveis, podem sujeitar a Devedora a multas e penalidades.  

 

[ ] Maior          

[x] Média 

[ ] Menor 

[ ] Maior 

[ ] Médio       

[x] Menor 

3. Autorizações e licenças. A obtenção e manutenção de 
autorizações e licenças específicas relativas às operações da 
Devedora podem exigir a compra e instalação de equipamentos de 
custo elevado ou a execução de mudanças operacionais, sob pena 
de revogação de licenças de operação ou restrição de atividades 
pela Devedora. 

[ ] Maior 

[] Média                

[x] Menor 

[ ] Maior           

[ ] Média                

[x] Menor 

4. A Devedora pode ser incapaz de implementar com sucesso 
a sua estratégia de crescimento. A despeito da ampla capacidade 
instalada da Devedora, a necessidade de investimentos em 
expansão e estrutura pode afetá-la adversamente. Alterações em 
políticas de concessão de crédito para produtores nacionais podem 
afetar a renda da Devedora. 

[ ] Maior              

[ ] Média             

[x] Menor 

[ ] Maior           

[ ] Média             

[x] Menor 

5. Impactos negativos sobre a economia brasileira podem 
afetar a demanda pelos produtos da Devedora. Recessão e/ou 
pressão inflacionária podem afetar a economia brasileira e a 
demanda pelos produtos da Devedora, provocando redução do 
consumo e da receita da Devedora e reduzindo sua capacidade de 
pagamento.  

[ ] Maior             

[ ] Média             

[x] Menor 

[ ] Maior            

[ ] Média              

[x] Menor 

 

4. Principais informações sobre o valor mobiliário 
Mais 

informações 

Informações sobre o valor mobiliário 

Principais características 
Os certificados de recebíveis do agronegócio são lastreados em direitos creditórios do 
agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da 

Seção 2 
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4. Principais informações sobre o valor mobiliário 
Mais 

informações 

Informações sobre o valor mobiliário 

espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, 
para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão da Devedora. 

Vencimento/Prazo 
1ª Série: 2.176 (dois mil, cento e setena e seis) dias corridos contados da Data de 
Emissão, vencendo-se em 15 de março de 2029. 
2ª Série: 2.541 (dois mil, quinhentos e quarenta e um) dias contados da Data de 
Emissão, vencendo-se em 15 de março de 2030. 

Seção 2.6 
do Prospecto 

Remuneração 
1ª Série: 100% da Taxa DI + sobretaxa limitada a 3,00% ao ano, conforme definidos 
no Procedimento de  Bookbuilding. 
2ª Série:  IPCA + (a) 9,0829% ao ano ou (b) juros aplicáveis às NTN-B 2026, 
acrescidos de sobretaxa de 3,00% ao ano, o que for maior, conforme definidos no 
Procedimento de  Bookbuilding. 

Seção 2.6 
do Prospecto 

Amortização/Juros 
1ª Série: O Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série será amortizado em 7 
(sete) parcelas semestrais, após o período de carência de 35 (trinta e cinco) meses, 
até a Data de Vencimento dos CRA Primeira Série. A  Remuneração dos CRA Primeira 
Série será paga mensalmente, até a Data de Vencimento dos CRA Primeira Série, nas 
datas previstas na tabela constante no Anexo V do Termo de Securitização até a Data 
de Vencimento dos CRA Primeira Série. 
 
2ª Série: Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA Segunda Série será amortizado 
em 7 (sete) parcelas semestrais, após o período de carência de 47 (quarenta e sete) 
meses, até a  Data de Vencimento dos CRA Segunda Série. A  Remuneração dos CRA 
Segunda Série será paga mensalmente, até a Data de Vencimento dos CRA Segunda 
Série, nas datas previstas na tabela constante no Anexo V do Termo de Securitização 
até a Data de Vencimento dos CRA Segunda Série.  

Seção 2.6 
do Prospecto 

Duration 
1ª Série: 4,15 anos. 
2ª Série: 4,32 anos. 
 

Seção 8.1 
do Prospecto 

Possibilidade de resgate antecipado compulsório 
Em caso de resgate antecipado total das Debêntures em decorrência de declaração 
de Vencimento Antecipado das Debêntures. 

Seção 10.9 
do Prospecto 

Condições de recompra antecipada 
Não há opção de recompra antecipada dos CRA. 

Seção 2 
do Prospecto 

Condições de vencimento antecipado 
Haverá o resgate antecipado obrigatório dos CRA na ocorrência de alguma das 
hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na 
declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de  
vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas na Cláusula 8.4 e 8.5 

Seção 10.9 
do Prospecto 
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4. Principais informações sobre o valor mobiliário 
Mais 

informações 

Informações sobre o valor mobiliário 

do Termo de Securitização. 

Restrições à livre negociação  
☐ Revenda restrita a investidores profissionais. 

☐ Revenda restrita a investidores qualificados após decorridos 6 meses da data de 
encerramento da oferta. 
☒ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses da data de encerramento 
da oferta. 
☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais 
(destinação das condições). 
☐ Não há restrições à revenda. 

Seção 7.1 
do Prospecto 

4. Principais informações sobre o valor mobiliário 
Mais 

informações 

Formador de mercado 
Não aplicável. 

Seção 8.6 
do Prospecto 

Garantias (se houver)  

Garantia 1 
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.   
 
Nada obstante, em garantia do fiel e integral cumprimento quaisquer das obrigações 
principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras, assumidas ou que 
venham a sê-lo, pela Devedora, em face da Emissora, no âmbito das Debêntures 
representativas dos Direitos Creditórios do Agronegócio lastro dos CRA, será 
constituída Fiança pelo Sr. José Carlos Weschenfelder, que se obriga, na melhor forma 
de direito, como devedor solidário e principal pagador de todos os valores devidos 
pela Emissora oriundos da Escritura e da Emissão, até o total cumprimento das 
Obrigações Garantidas. 

Seção 9.2 
do Prospecto 

Garantia 2 
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.  
 
Nada obstante, em garantia do fiel e integral cumprimento quaisquer das obrigações 
principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras, assumidas ou que 
venham a sê-lo, pela Devedora, em face da Emissora, no âmbito das Debêntures 
representativas dos Direitos Creditórios do Agronegócio lastro dos CRA, será 
constituída Fiança pelo Sr. Guilherme Weschenfelder, que se obriga, na melhor forma 
de direito, como devedor solidário e principal pagador de todos os valores devidos 
pela Emissora oriundos da Escritura e da Emissão, até o total cumprimento das 
Obrigações Garantidas. 

Seção 9.2 
do Prospecto 

Garantia 3 
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.  
 
Em garantia do cumprimento de quaisquer obrigações assumidas ou que venham a 

Seção 9.2 
do Prospecto 
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5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta 
Mais 

informações 

Participação na oferta 

Quem pode participar da oferta? 
☒ Investidores Profissionais. 

☒ Investidores Qualificados. 

☐ Público em geral 

Seção 2.4 
do Prospecto 

Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade 
Não aplicável. 

Não 
aplicável. 

Qual o valor mínimo para investimento? 
R$1.000,00. 

Seção 2 

Como participar da oferta? 
Os Investidores Qualificados interessados na subscrição dos CRA preencherão e 
enviarão seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva às Instituições 
Participantes da Oferta e, na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, os 

Seção 8.5 
do Prospecto 

4. Principais informações sobre o valor mobiliário 
Mais 

informações 

Informações sobre o valor mobiliário 

sê-lo, pela Devedora, em face da Emissora, no âmbito das Debêntures, será 
constituída pela Devedora, em favor da Emissora, cessão fiduciária de direitos 
creditórios das Contas Vinculadas e de todos os direitos, inclusive creditórios, 
presentes e futuros, emergentes das contas vinculadas, na qual deverão ser 
creditados os créditos e/ou recursos decorrentes dos Recebíveis, todas as aplicações, 
juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou 
recursos, observado o Montante Mínimo de Garantia.  

Garantia 4 
Não serão constituídas garantias específicas sobre os CRA.  
 
Em garantia do cumprimento de quaisquer obrigações assumidas ou que venham a 
sê-lo, pela Devedora, em face da Emissora, no âmbito das Debêntures, será 
constituída pela Energir, em favor da Emissora, alienação fiduciária do imóvel objeto 
da matrícula nº 83.225 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim - 
RS,  incluindo-se todas as acessões, benfeitorias, melhoramentos, construções e 
instalações existentes e futuras, livres de ônus e gravames, pessoas ou coisas, exceto 
caso o imóvel esteja locado para terceiros, observado o valor do Imóvel de, no 
mínimo, 25% do saldo devedor. 

Seção 9.2 
do Prospecto 

Classificação de Risco (se houver)  

Agência de Classificação de Risco 
Não aplicável. 

Seção 2.6 
do Prospecto 

Classificação de Risco 
Não aplicável. 

Seção 2.6 
do Prospecto 
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5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta 
Mais 

informações 

Investidores Profissionais interessados na subscrição dos CRA enviarão Ordens de 
Investimento aos Coordenadores da Oferta. 

Como será feito o rateio? 
De forma discricionária pelos Coordenadores entre os Investidores, desconsiderando 
frações dos CRA e considerando relações com clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica.  

Seção 8.5 
do Prospecto 

Como poderá saber o resultado do rateio? 
Será informado ao Investidor pela Instituição Participante pelo contato indicado na 
Ordem de Investimento ou Pedido de Reserva, após o término do Procedimento de 
Bookbuilding.  

Seção 8.5 
do Prospecto 

O ofertante pode desistir da oferta? 
Na ocorrência de modificação da Oferta, os Investidores que tiverem aderido à Oferta 
serão comunicados para informar sobre eventual decisão de desistir da adesão. 

Seção 5.1 
do Prospecto 

Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou 
remuneração esperada? 
Imposto de Renda Retido na Fonte; Imposto de Renda; Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IOF/Câmbio; e 
IOF/Títulos. 

Seção 2.6 
do Prospecto 

Indicação de local para obtenção do Prospecto  
Emissora: https://virgo.inc/ (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar 
“Acesse a página de emissões”, buscar por “CORP OLFAR” no campo de busca, 
selecionar e localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”). 
XP: www.xpi.com.br www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", 
depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Olfar – Oferta Pública de 
Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 158ª Emissão da Virgo Companhia de 
Securitização”). 
BTG Pactual: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, 
selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar” ao lado 
de “CRA Olfar 2023”) 
Bradesco BBI: www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em “Ofertas 
Públicas”, depois selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida identificar “CRA Olfar 
2023” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”). 

 

Quem são os coordenadores da oferta? 
A XP Investimentos, o BTG Pactual e o Bradesco BBI. 

Capa do 
Prospecto 

Outras instituições participantes da distribuição 
Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade 
de participantes especiais, a serem identificados no Anúncio de Início e no Prospecto 
Definitivo. 

Capa do 
Prospecto 

Procedimento de colocação  
☐ Melhores esforços.  

☒ Garantia firme. 

Seção 8.4 
do Prospecto 



 

12 
 

 

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta 
Mais 

informações 

☐ Compromisso de subscrição. 

 

Calendário  
Mais 

informações 

Qual o período de reservas? 
13 de março de 2023 a 28 de março de 2023. 

Seção 5.1 
do Prospecto 

Qual a data da fixação de preços? 
29 de março de 2023. 

Seção 5.1 
do Prospecto 

Qual a data de divulgação do resultado do rateio? 
29 de março de 2023. 

Seção 5 
do Prospecto 

Qual a data de liquidação da oferta? 
04 de abril de 2023. 

Seção 5.1 
do Prospecto 

Quando receberei a confirmação da compra? 
04 de abril de 2023.  

Seção 5 
do Prospecto 

Quando poderei negociar? 
Entre Investidores Profissionais e Investidores Qualificados: a partir 04 de abril de 
2023 (inclusive) 
Com o público investidor em geral: A negociação dos CRA com o público investidor 
em geral apenas poderá ser realizada após decorridos 6 (seis) meses da data de 
encerramento da Oferta. 

Seção 5 
do Prospecto 

 


