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“Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de 

certificados de recebíveis do agronegócio” 

 

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO 

PRIMÁRIA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ 2 

(DUAS) SÉRIES, DA 123ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) DA EMISSÃO DA 

 

 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Companhia Aberta - CVM nº 20.818 - CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08 

Rua Tabapuã, Nº 1.123, 21º Andar, Conjunto 215, Itaim Bibi, Cep 04533-004, São Paulo - SP 

 

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela 

 

VICUNHA TÊXTIL S.A. 

CNPJ/ME sob o nº 07.332.190/0001-93 

Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, Bloco 1, km 09, Setor SI, CEP 61939-210, Maracanaú – 

CE 

 

no valor total de 

[R$300.000.000,00] 
(trezentos milhões de reais) 

 

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 1ª SÉRIE: BRIMWLCRA4M6  

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 2ª SÉRIE: BRIMWLCRA4N4  

REGISTRO DOS CRA DA 1ª SÉRIE NA CVM: [●] 

REGISTRO DOS CRA DA 2ª SÉRIE NA CVM: [●] 

 

A VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade anônima com registro de 

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com sede na Cidade de São 

Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 

04533-004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 
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(“CNPJ/ME”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora”), em conjunto com: (i) o BANCO BTG 

PACTUAL S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, devidamente 

autorizada pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco II, 

salões 501 e 601, bairro Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade 

de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”); (ii) o BANCO SAFRA S.A., instituição 

financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, devidamente autorizada pela CVM a 

prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, bairro Bela Vista, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 58.160.789/0001-28 (“Safra”); e (iii) o UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, 

pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e 

devidamente autorizada pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, 

com sede na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 

4.440, 7º andar, bairro Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB” e, 

em conjunto com o Safra e o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), comunicam, nos termos do 

artigo 52 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução 

CVM 400”), o encerramento da oferta pública de distribuição (“Oferta”) de [300.000 (trezentos 

mil)] certificados de recebíveis do agronegócio, em [série única / 2 (duas) séries], da 123ª 

(centésima vigésima terceira) emissão da Emissora (“CRA” e “Operação de Securitização”, 

respectivamente), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, entre a data de 

emissão (“Data de Emissão”) até a primeira data de integralização dos CRA (“Data de 

Integralização”), de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante de 

[R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)], realizada em conformidade com a Instrução CVM 

400 e com a Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), no âmbito 

da qual foram subscritos e integralizados [●] ([●]) CRA, perfazendo o montante total de R$[●] 

([●]). 

 

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, o qual é 

disponibilizado nas páginas da rede mundial de computadores indicadas no item 9 abaixo, que não 

estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Termo de Securitização (conforme 

abaixo definido) ou no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em [Série Única / 2 (Duas) Séries] da 123ª (Centésima 

Vigésima Terceira) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de 

Securitização” (“Prospecto Definitivo”). 

 

A Emissão e a Oferta foram devidamente aprovadas de acordo com as deliberações tomadas pelos 

conselheiros da Emissora, reunidos em Reunião do Conselho de Administração da Emissora, 



 

 

3 

realizada em 04 de março de 2021, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo (“JUCESP”) em sessão de 15 de abril de 2021, sob o nº 170.414/21-8 e publicada no jornal 

“O Dia SP” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) na edição de 29 de abril de 

2021, a qual foi rerratificada (i) por meio da Reunião do Conselho de Administração da Emissora, 

realizada em 10 de março de 2022, cuja ata foi registrada na JUCESP em sessão de 29 de março de 

2022, sob o nº 161.134/22-1 e publicada no jornal “O Dia SP” na edição de 02, 03 e 04 de abril de 

2022 e (ii) por meio da Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 18 de 

abril de 2022, cuja ata foi registrada na JUCESP em sessão de 29 de abril de 2022, sob o nº 

216.539/22-5 e publicada no jornal “O Dia SP” na edição de 07 de maio de 2022, na qual foi 

aprovada, por unanimidade de votos, a autorização para a emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários – CRI e Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA até R$ 80.000.000.000,00 

(oitenta bilhões de reais), que se refere tanto à ofertas públicas com amplos esforços de colocação, 

conforme rito da Instrução CVM 400 quanto para aquelas com esforços restritos de acordo com o 

rito da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, sendo que, até a data de celebração do 

Termo de Securitização, a Emissora já havia emitido certificados de recebíveis imobiliários e de 

certificados de recebíveis do agronegócio (inclusive já considerando os CRA objeto desta Operação 

de Securitização), no valor de até R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais) (já 

considerando a presente Emissão, incluindo a totalidade dos eventuais CRA Adicionais), não tendo, 

portanto, atingido o limite estabelecido. 

A emissão das Debêntures e a assinatura dos demais Documentos da Operação pela Devedora 

foram aprovados com base nas deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da 

Devedora realizada no dia 25 de julho de 2022, cuja ata foi devidamente [protocolada para 

arquivamento/arquivada] na Junta Comercial do Estado do Ceará em [●] de [●] de 2022, sob o nº 

[●], e [será] publicada no jornal “O Povo/CE”[, na edição do dia [●] de [●] de 2022]. 

CARACTERÍSTICAS DOS CRA E DA OFERTA 

Os CRA da presente Operação de Securitização possuem as seguintes características: 

1. Emissão: Esta foi a 123ª (centésima vigésima terceira) emissão de CRA da Emissora. 

2. Séries: A Emissão foi realizada em [série única / 2 (duas) séries, quais sejam a 1ª (primeira) 

(“CRA da 1ª Série”) e a 2ª (segunda) (“CRA da 2ª Série”, a qual, em conjunto e indistintamente 

com os CRA da 1ª Série, configura os “CRA”)]. 

3. Classe: Os CRA não foram divididos em classes. 

4. Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRA foram emitidos de forma nominativa e 

escritural, sem emissão de certificados. Sua titularidade será comprovada por extrato de posição de 

ativos emitido pela B3 - S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Adicionalmente, serão admitidos os 



 

 

4 

extratos expedidos pelo Escriturador, com base nas informações prestadas pela B3 enquanto os 

CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3. 

5. Pagamentos dos Créditos do Agronegócio: os pagamentos dos Créditos do Agronegócio serão 

depositados diretamente na Conta Centralizadora. 

6. Quantidade de CRA: A quantidade de CRA emitida foi de [300.000 (trezentos mil)] CRA, 

[sendo [●] ([●]) entre [CRA da 1ª Série e CRA da 2ª Série]. 

7. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão foi de [R$300.000.000,00 (trezentos milhões 

de reais)], na Data de Emissão. 

8. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário dos CRA, na Data de Emissão (conforme 

definido abaixo), era de R$1.000,00 (mil reais).  

9. Direitos, Vantagens e Restrições dos CRA: Sem prejuízo das demais informações contidas no 

Prospecto Definitivo e neste Anúncio de Encerramento, foi instituído regime fiduciário sobre os 

Créditos do Agronegócio, a Conta Centralizadora, bem como sobre o Fundo de Despesas e todos e 

quaisquer valores depositados na Conta Centralizadora, nos termos do Termo de Securitização. A 

Operação de Securitização conta com Fundo de Despesas. A cada CRA corresponderá um voto na 

Assembleia Especial de Investidores dos CRA. Não foram nem serão constituídas garantias 

específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, nem há coobrigação por parte da Emissora. Os CRA 

não contam com garantia flutuante da Emissora. As negociações dos CRA ficarão restritas a 

investidores qualificados, conforme definido no artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio 

de 2021, conforme alterada (“Investidores”). 

 

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM [●] DE [●] DE 2022, SOB 

OS Nº CVM/SRE/CRA/2022/[●]. 

 

Os CRA foram depositados para: (i) para distribuição pública no mercado primário por meio do 

MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira da distribuição dos 

CRA realizada por meio da B3 e (ii) para negociação no mercado secundário (mercados 

organizados), por meio do CETIP21, administrado pela B3, em mercado de bolsa e balcão 

organizado, sendo a liquidação financeira da negociação e a custódia eletrônica dos CRA realizada 

por meio da B3.  

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRA é a 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 

sociedade anônima com filial situada na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim 

Floriano, nº 1052, sala 132, Itaim BIBI, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário dos CRA”), e a instituição contratada para prestação de 

serviços de custodiante dos CRA é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM a exercer a função de 
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instituição custodiante, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua 

Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-

88 (“Custodiante”).  

Os Investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do 

telefone (21) 3514-0000, por meio do e-mail: af.controles@oliveiratrust.com.br; 

af.assembleias@oliveiratrust.com.br; af.precificacao@oliveiratrust.com.br (esse último para preço 

unitário do ativo). 

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRA é a VÓRTX 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., acima qualificada 

(“Escriturador”).  

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRA foram subscritos pelos investidores 

da seguinte forma: 

  

Investidor 
Quantidade de 

Subscritores 

Quantidade de 

CRA Subscritos 

Pessoas Físicas [●] [●] 

Clubes de Investimento [●] [●] 

Fundos de Investimento [●] [●] 

Entidades de Previdência Privada [●] [●] 

Companhias Seguradoras [●] [●] 

Investidores Estrangeiros [●] [●] 

Instituições Intermediárias da Oferta [●] [●] 

Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a 

qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta 
[●] [●] 

Demais Instituições Financeiras [●] [●] 

Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a 

qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta 
[●] [●] 

Demais Pessoas Jurídicas [●] [●] 

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e 

Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das 

Instituições Intermediárias da Oferta 

[●] [●] 

Outros (se houver, especificar) [●] [●] 

Total [●] [●] 

 

Mais informações sobre a Oferta e exemplares digitais do Prospecto Definitivo poderão ser obtidos 

junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:  

mailto:af.controles@oliveiratrust.com.br
mailto:af.assembleias@oliveiratrust.com.br
mailto:af.precificacao@oliveiratrust.com.br
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(i) BANCO BTG PACTUAL S.A. 

Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – Botafogo 

CEP 22250-911, Rio de Janeiro – RJ 

At.: Departamento Jurídico / Daniel Vaz 

Telefone: (11) 3383-2640   

E-mail: OL-Legal-Ofertas@btgpactual.com 

Site: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais 

– Download”, depois clicar em “2022” e procurar, “Oferta Pública De Distribuição De Certificado 

De Recebíveis Do Agronegócio Da 123ª Emissão Da Virgo – CRA Vicunha” e, então, localizar o 

documento desejado). 

 

(ii) BANCO SAFRA S.A. 

Avenida Paulista, nº 2.100 – Bela Vista  

CEP 01310-930, São Paulo – SP 

At.: Tarso Tietê 

Telefone: (11) 3175-2774   

E-mail: tarso.tiete@safra.com.br  

Site: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, 

clicar em “CRA – Vicunha”, e, então, localizar o documento desejado).  

 

(iii) UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar – Itaim Bibi 

CEP 04538-132, São Paulo – SP 

At.: Cleber Oliveira de Aguiar  

Telefone: (11) 2767-6179  

E-mail: cleber.aguiar@ubsbb.com 

Site: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website clicar em 

“CRA Vicunha” e, então, clicar no documento desejado).  

 

(iv) VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO  

Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215 – Itaim Bibi 

CEP 04533-004, São Paulo – SP 

At.: Departamento Gestão / Departamento de Jurídico / Departamento de Monitoramento  

Telefone: (11) 3320-7474  

E-mail: gestao@virgo.inc; juridico@virgo.inc; monitoramento@virgo.inc  

Site: www.virgo.inc (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de 

emissões”, digitar no campo de busca “CRA VICUNHA”, acessar a página da emissão, localizar 

“Prospecto Definitivo” e clicar em “Download”)  

 

(v) B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO  

Praça Antonio Prado, 48, 7º andar - Centro,  

https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html
http://www.virgo.inc/
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CEP 01010-901, São Paulo – SP 

Site: www.b3.com.br (neste website acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na 

coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em 

“Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “CRA” e, na sequência, à direita 

da página, no menu “Sobre o CRA”, selecionar “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por 

“VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO”, buscar no campo “Emissão” a 123ª emissão e 

acessar o Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis 

Agronegócio da 123ª Emissão, 1ª e 2ª Série, da Virgo Companhia de Securitização) ao clicar no link 

do campo “Título”/Assunto”).  

 

(vi) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM  

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ  

ou  

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP  

Site: www.gov.br/cvm (neste website, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre 

dados enviados à CVM), clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA 

(Fundos.Net)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na página clicar no 

canto superior esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “CRA” e em 

“Securitizadora” buscar “Virgo Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e 

selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar 

“Prospecto de Distribuição Pública” e no “Período de Entrega” inserir o período de 31/12/19 até a 

data da busca. Localizar o assunto: “VICUNHA” para acesso ao Prospecto Preliminar de 

Distribuição Pública da 1ª e 2ª Séries da 123ª Emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização e selecionar o “Download”). 

 

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A 

QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA DISTRIBUÍDOS. 

 

[●] de [●] de 2022. 

          

 

Coordenador Líder 

 

Coordenadores 

 

 
 

 

 

 

http://www.b3.com.br/

