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Este Material Publicitário foi preparado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos” ou
“Coordenador Líder”) e pelo Banco Votorantim S.A. (“Banco Votorantim” ou em conjunto com a XP Investimentos, “Coordenadores”) exclusivamente
como material publicitário para as apresentações (“Material Publicitário”) relacionadas à Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da
3ª série da 1ª Emissão (“Oferta”) da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”) com base em informações prestadas pela Emissora e pela Jalles Machado S.A.
(“Devedora” ou “Jalles Machado”).

Este Material Publicitário apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto
preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”) (bem como a versão definitiva, quando disponível), em especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir
investir nos CRA.

Qualquer decisão de investimento pelos investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto Preliminar (assim
como sua versão definitiva, quando disponível), que contém ou conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRA e dos riscos relacionados a
fatores macroeconômicos, à Jalles Machado e aos CRA. O Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível) poderá ser obtido
junto à Emissora, aos Coordenadores, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) e a CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”).

Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora
e pela Devedora sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto Preliminar (assim como sua
versão definitiva, quando disponível) e este Material Publicitário são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta.

Os termos e condições apresentados neste Material Publicitário são meramente indicativos. A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do
registro. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à
complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da CVM.

O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade dos
CRA, de sua emissora e das demais instituições prestadoras de serviços.
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O Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível) poderá ser obtido nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

(i) www.xpi.com.br (clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Jalles Machado - Oferta Pública de Distribuição
da 3ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Ápice Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Minuta do Prospecto Preliminar”)

(ii) http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (acessar o item “Jalles Machado S.A.” – “Prospecto Preliminar CRA II - Certificados de Recebíveis
do Agronegócio II”)

(iii) http://www.apicesec.com.br/emissoes?Ano=2016 (clicar na “lupa” do item “CRA da 3ª Série” e, por fim, clicar em “Minuta do Prospecto Preliminar”
abaixo do item “DOCUMENTAÇÃO”)

(iv) https://www.cetip.com.br/comunicados-documentos/UnidadeTitulos/prospectos/43-prospectos-cra (digitar no campo intitulado “Título” o texto
“Ápice Securitizadora”, e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”)

(v) http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/apice-securitizadora-s-a.htm (clicar em “Os documentos
relativos a distribuição pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª série, 1ª emissão em aqui”, após clicar em “Prospecto Preliminar)

(vi) http://www.cvm.gov.br (acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações
de Companhias”, clicar em “Documentos e Informações de Companhias”, buscar “Apice Securitizadora Imobiliaria S.A.” no campo disponível. Em seguida
acessar “Apice Securitizadora Imobiliaria S.A.” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em
“Prospecto Preliminar” com data de referência mais recente)

Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de Referência que se
encontra disponível para consulta no site da CVM, www.cvm.gov.br (clicar em “Menu”, clicar em “Consulta à Base de Dados”, após, clicar em
“Companhias”, clicar em “Documentos e Informações de Companhias”, buscar por “Apice Securitizadora Imobiliaria S.A.”, selecionar “DFP” ou “ITR”,
conforme o caso).

A decisão de investimento nos CRA é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos
inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que
julgarem necessário, os riscos de inadimplemento, liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto
Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível), do Formulário de Referência da Emissora e do Termo de Securitização pelo investidor ao
formar seu julgamento para o investimento nos CRA.
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Disclaimer
O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As 
informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os investidores 
consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto 
Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível), seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores antes da 
tomada de decisão de investimento.

O Prospecto Definitivo desta Oferta será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de 
Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta junto à CVM.

Este Material Publicitário é confidencial, de uso exclusivo de seus destinatários e não deve ser reproduzido ou divulgado a quaisquer terceiros, sendo 
proibida sua reprodução, total ou parcial.

As informações aqui apresentadas constituem resumo dos termos e condições da Oferta, os quais se encontram descritos no Prospecto Preliminar e nos 
documentos da Oferta.

Este Material Publicitário não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação e/ou oferta e/ou solicitação de subscrição e 
integralização dos CRA. Este Material Publicitário não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua 
decisão de investimento. Adicionalmente, a consulta a potenciais investidores pelos Coordenadores não representa qualquer tipo de distribuição ou oferta 
dos CRA, não tendo qualquer efeito vinculativo entre os participantes, pelo que ficam vedados tanto a realização ou aceitação de ofertas, quanto o 
pagamento ou o recebimento de quaisquer valores, bens ou direitos, entre investidores e Coordenadores.

Considerações sobre estimativas e declarações futuras: quaisquer expectativas e estimativas aqui contidas são meras previsões e se baseiam em certas 
premissas que os Coordenadores e a Emissora consideram razoáveis. Expectativas são, por natureza, especulativas, e é possível que algumas ou todas as 
premissas em que se baseiam as expectativas não se concretizem ou difiram substancialmente dos resultados efetivos. Nesse sentido, as estimativas são 
apenas expectativas. Resultados efetivos podem diferir das expectativas, e tais diferenças podem acarretar prejuízo para a Devedora, para a Emissora e 
para os potenciais investidores.
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¹ESALQ Diário Paulínia, com ajuste de PIS/COFINS  http://cepea.esalq.usp.br/etanol/?page=615
²FG/A, sendo calculado pela razão dos preços futuros para os próximos 12 meses entre (1) açúcar (NY#11), ajustado por impostos, câmbio futuro, fretes e custos portuários; (2) etanol hidratado 
(contrato ETH BMF), ajustado por impostos e fretes, ambos convertidos para ATR equivalente. https://www.theice.com/products/23/Sugar-No-11-Futures/data  e http://www.bmf.com.br
³ESALQ Cristal São Paulo  http://cepea.esalq.usp.br/acucar/
4Preço médio dos leilões do governo (CCEE), corrigidos por IGPM, elaboração FG/A https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/leiloes

Preços da Energia Elétrica4

Prêmio do Açúcar em Relação ao Etanol²

Preços do Açúcar³

Preços do Etanol¹

O Setor Sucroenergético - Preços
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67,9%

Incentivos à Biomassa
Concorrência 

Eólicas
Retomada de Preços

192*

(Em Reais por MWh – Leilões de Energia Nova Para Biomassa)

* Preço médio para energia incentivada de longo prazo (de 2019 a 2021) no ACL, informado pela DCIDE em 
28/09/2016.

(Páginas 138 a 141 do Prospecto)
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7

¹USDA (relatório mundial de açúcar em de maio de 2016) http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdDownload.aspx, sendo os 6 maiores produtores de açúcar (exceto Brasil): Tailândia, 
União Europeia, Índia, China, Austrália e América  Central.

²EPE (setembro de 2016) http://www.epe.gov.br/Petroleo/Paginas/EPElan%C3%A7aestudosobrecen%C3%A1riosdeofertadeetanoledemandadoCicloOtto.aspx
3UNICA, sendo 1S17 até 15/09; http://unicadata.com.br/historico-de-producao-e-moagem.php?idMn=31&tipoHistorico=2  e Relatório Quinzenal (1ª quinzena de setembro de 2016)

Migração da Produção Nacional de Etanol para Açúcar4

Relevância do Brasil na Oferta Mundial de Açúcar¹ 

Mercado Nacional de Etanol em Déficit³

Mercado Mundial de Açúcar em Déficit¹

O Setor Sucroenergético – Oferta e Demanda

(Em milhões de toneladas de açúcar)

Relação Estoques vs. Uso Anual (%) SuperávitDéficit

59 68 58 60 65 77 77 59 64 71 77 77 77 80 70 

56 58 59 54 53 57 55 
53 56 54 59 63 61 61 61 

19 23 25 27 26 
30 31 

31 33 38 36 38 38 36 34 

6 Maiores Outros Brasil

(Em milhões de toneladas de açúcar)

(Em milhões de metros cúbicos – em gasolina equivalente)

31 31 30 29 29 28 27 28 28 29

23 23 23 24 24 25 26 26 27 28

1 1 1 2 2 2 2 2 3
54 54 54 55 55 55 55 56 57 59

2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Oferta Gasolina A Oferta Etanol Total

Déficit de Combustível Demanda Combustível (Ciclo Otto)

(Páginas 138 a 141 do Prospecto)
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Cap. de Moagem 2,8 mi ton

Raio Médio 17,4 km

% Cana Mecanizada 100%

Irrigação 33 mil ha

Cogeração 40 MW 

Cap. Armazenagem 65 mil m³ e 1,5 MM de sacos

Produtos Açúcar (Orgânico, Cristal, VHP)

Etanol (Anidro, Hidratado)

Energia Elétrica

Domissanitários

Levedura Seca

Unidade Jalles Machado (“UJM”)

9Fonte: Jalles Machado: http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) 

Unidade Otávio Lage (“UOL”)

Localização

Goiania

Santos

Ribeirão Preto

Áreas de cana-de-açúcar 

Cap. de Moagem 1,8 mi ton

Raio Médio 20,0 km

% Cana Mecanizada 100%

Irrigação 15,5 mil ha

35% Cogeração 48 MW 

Cap. Armazenagem 80 mil m³ 

Produtos Etanol Hidratado

Energia Elétrica

OUTRAS DISTÂNCIAS

 Entre as plantas (UJM e UOL): 60 km
 UOL até Ferrovia Norte-Sul: 5 km
 Até Goiânia: 180 km
 Até terminal do álcoolduto (Senador Canedo/GO): 200 km

(Páginas 149 a 151 do Prospecto)
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Histórico

1981 1983 1993 1997 20092001 2011 

Fundação

1,0 mi ton
Planta de açúcar: 6 mil 

sacas/dias

1,9 mi ton
Planta de domissanitários e 

cogeração de 10MW

1,9 mi ton
Crescimento da capacidade 
de cogeração para 42 MW

3,8 mi ton
Inauguração da UOL: 

capacidade 1,6 MM ton. 
Expansão da capacidade de 

cogeração para 88 MW

2016
2003

2006

Moagem
(base 100 safra 1983-84)

0,4 mi ton
1ª colheita: 0,2 mi toneladas

Criação da marca própria: 
Itajá

2,7 mi ton
Início da produção de 

levedura

4,6 mi ton
UJM e UOL atingem sua capacidade 
total de moagem. Alienação de 65% 
da Codora Energia, (EV: R$178,5 mi)

(Página 150 do Prospecto)

(CAGR (1983-2016):
10,4%
3,9%

Jalles Machado S.A.
Brasil

1,3 mi ton
Início da produção de açúcar 

orgânico e expansão da 
cogeração para 30 MW

Fonte: Jalles Machado e UNICA 
http://unicadata.com.br/historico-de-producao-e-moagem.php?idMn=32&tipoHistorico=4
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¹Holdings familiares de Ricardo de Fontoura de Siqueira, Otávio Lage de Siqueira Filho, Silvia Fontoura de Siqueira e Jalles Fontoura de Siqueira, respectivamente

²Outros 49,10% são detidos por cinco outras famílias da região 

Fonte: Jalles Machado: http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) 

Estrutura Societária

Codora Energia

Ricardo Fontoura de 
Siqueira e Penna 

Participações ¹ 

Batista de Siqueira 
Administração e 

Participações Ltda.¹

Siqueira Melo 
Administração e 

Participações Ltda.¹

Rocha Siqueira 
Administração e 

Participações Ltda.¹

29,17% 29,17% 29,17% 12,50%

100%

100%

50,40%¹

Esplanada Energia Goiás Latex
Jalles Machado Emp. 

Imob.

35% 100% 99,99% 99,99%

0,50%²

100%

(Página 142 do Prospecto)

OL Látex Ltda.

Palmeiras Emp. 
Imob. Ltda.
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Estrutura Corporativa

Diretoria Executiva

12Fonte: Jalles Machado: http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) 

Controles Internos

Gestão e Diretores

Conselho de 
Administração

Diretor
Presidente

Diretor de 
Operações

Diretor Comercial
Diretor

Financeiro

 5 acionistas não diretores

 Membro independente: 
Plínio Nastari

 Auditada pelas “Big Four” desde 1987

 Relatórios trimestrais auditados

 Call trimestral de acompanhamento da safra e resultados financeiros

 SAP implementado em 2012

 Certificações: ISO 9000, ISO 14000 e FFSC 22000

 Comitês Mensais de Finanças, Comercial e Sustentabilidade

 Ratings públicos em duas agências internacionais desde 2013:

Otávio Lage Filho
Diretor Presidente

 Diretor entre 1981-2000 e desde 2009 até hoje

 Graduado em Engenharia Civil e Administração

 Presidente do Conselho Deliberativo do Sifaeg/Sifaçúcar e Membro
Cons. Adm. do CTC e Abrinq

Rodrigo Penna de Siqueira
Diretor Financeiro

 Diretor desde 2012 
 Engenheiro Civil (Poli/USP), pós-graduado em

Derivativos (FEA/USP) e Gestão e Finanças (FIA/USP)

 Experiência anterior: CEO do Goiás Carne (2001-2007), Consultor da 
Booz & Co (2000-2001)  

 Atual presidente da Coopercred e vice-presidente da ADIAL

Joel Soares
Diretor de Operações

 Diretor desde 2011

 Contabilista, Administrador e MBA em Agronegócios
(FGV)

 Experiência anterior: CEO da Unialco (2009-2011), COO da Unialco
(2003-2009), Diretor executivo do Grupo João Lyra (1999-2003)

Henrique Penna de Siqueira
Diretor Comercial

 Diretor desde 2013

 Engenheiro Industrial (UFSCar) e MBA na Duke 
University

 Experiência anterior: Diretor de Operações na Jalles Machado (2006-
2011), Banco Itaú, AT Kearney

(Páginas 143 a 149 do Prospecto)

A-
Perspectiva Estável

brA
Perspectiva Positiva

Standard 
& Poor’s

Fitch 
Ratings
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2.371,4 2.702,6 2.857,7

1.389,9
1.547,5 1.725,20,9

195,5 67,33.762,2
4.445,6 4.650,2

2013/14 2014/15 2015/16

UJM UOL Cana Vendida

13Fonte: Jalles Machado: http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) 

Produção de Açúcar

Açúcar Total Recuperável

Produção de Etanol

Processamento de Cana

Destaques Operacionais

(Em mil toneladas)

138,7 135,3 133,9132,7 138,8 135,5

136,5 136,1 134,5

2013/14 2014/15 2015/16

UJM UOL ATR Médio

(Em Kg de ATR por tonelada de cana)

58,3 63,3 63,5

129,1
161,1 182,3

187,4
224,4

245,8

2013/14 2014/15 2015/16

Anidro Hidratado e Industrial

65% 59% 65%

25% 26% 25%
10% 15% 10%

3.554 3.441
3.950

2013/14 2014/15 2015/16

Cristal Orgânico VHP Total

(Em mil metros cúbicos) (Em mil sacas, exceto quando em porcentagem)

(Página 156 do Prospecto)
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Fonte: Jalles Machado: http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) 

ESALQ CEPEA: http://cepea.esalq.usp.br/etanol/?page=816 e http://cepea.esalq.usp.br/acucar/

¹Com os devidos ajustes de impostos

Preços Médios do Etanol¹

Maiores Clientes

Preços Médios do Açúcar

Mix de Vendas

Comercialização

84%

16%

Mercado Interno

Mercado Externo

20%

17%

4%
37%

14%

3% 4%

Açúcar Cristal Açúcar Orgânico
Açúcar VHP Etanol Hidratado
Etanol Anidro Energia Elétrica
Outros

13%

16%

7%

7%
6%

51%

Petrobras Ipiranga/Alesat BSYD

Raizen Grupo Mateus Outros

(Em porcentagem – jun./16) (Em porcentagem – jun./16)

61,7 60,7

79,0
71,7

93,5

47,4 49,3

63,2
50,6

78,8

2013/14 2014/15 2015/16 1T16 1T17

Jalles (R$/sc) ESALQ Cristal SP (R$/sc)

(Em reais por litro, exceto quando indicado)

1,38 1,43

1,74

1,48
1,65

1,36 1,41

1,67

1,40

1,63

2013/14 2014/15 2015/16 1T16 1T17

Jalles (R$/sc) ESALQ Hidratado GO¹ (R$/sc)

(Em reais por saca, exceto quando indicado)

(Páginas 152, 153 e 156 do Prospecto)
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291,4 333,7
475,3

319,3

531,7

65,7% 62,0%
66,3%

58,3%

69,7%

10, 0%

30, 0%

50, 0%

70, 0%

0,0

100 ,0

200 ,0

300 ,0

400 ,0

500 ,0

600 ,0

700 ,0

800 ,0

2013/14 2014/15 2015/16 1T16 1T17

EBITDA LTM Ajustado Margem EBITDA LTM Ajustada

443,5 538,4
716,5

147,5 194,3

2013/14 2014/15 2015/16 1T16 1T17

3,8
4,6 4,7

3,6
5,3

0

2

4

6

2013/14 2014/15 2015/16 1T16 1T17
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Fonte. Jalles Machado: http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) 

¹O EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA Ajustada e as Despesas Financeiras Líquidas são todas LTM, ou seja, referentes aos últimos 12 meses

²A dívida líquida não considera Fomentar

Dívida Líquida² e Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado¹ e Margem EBITDA Ajustada¹

EBITDA Ajustado/Despesas Financeiras Líquidas¹

Receita Líquida

Dados Financeiros

(Em milhões de reais) (Em milhões de reais e em porcentagem, respectivamente)

(Em milhões de reais, exceto quando indicado)
3,25

2,5

(Página 163 do Prospecto)

794,2 940,2
740,7 917,2 743,4

2,7 x 2,8 x

1,6 x

2,9 x

1,4 x

2013/14 2014/15 2015/16 1T16 1T17

Dívida Líquida Dívida Líquida/EBITDA Ajustado
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126,0
249,7

155,0
70,3 33,1

59,1

146,5

59,7

27,5
18,2

100,0

100,0

329,1

185,1

396,2

214,7

97,8
51,3

127,4

Caixa 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22+

Caixa e Equivalentes BRL USD Novo CRA

30,5

23,6

33,8

24,8

8,5

25,5

16,1

19,9

13,3

15,1

20,4

11,2

35,3

152,1

99,2

82,2

46,4

59,5

38,3

35,8

30,7

23,4

20,4

13,2

21,1

72,2

182,6

122,8

116,0

71,2

68,0

63,8

51,9

50,6

36,7

35,5

33,6

32,3

107,5

CRA e CRI

Rabobank

Bradesco/HSBC

Citibank

BNDES

ABN

BTG Pactual

Santander

Votorantim

Banco do Brasil

Itaú BBA

Bicsa

Outros

CP LP

16
Fonte: Jalles Machado. http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) . 

O endividamento não considera Fomentar; ¹Inferior a 3%: 10 instituições

Por Instituição¹

Perfil da Dívida

Por Modalidade

Endividamento

65,4%

18,8%

13,5%

2,3%

Capital de Giro

CRA e CRI

BNDES/FINAME/Leasing

Custeio Agrícola

4ª operação no mercado de capitais:
 fev/14 – CRA 476 – R$ 41,5 mi
 set/14 – CRI 476 – R$ 80,9 mi
 dez/15 – CRA 400 – R$ 67,3 mi
 Em andamento – CRA 400 – R$ 100 mi

(Em porcentagem – jun./16) (Em milhões de reais – jun./16)

(Em milhões de reais – jun./16 pró-forma)

(Páginas 166 e 167 do Prospecto)

178%



LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

17

Fontes: Raízen Energia: http://ri.raizen.com.br (Relatório de Resultados do Grupo Raízen 4T16, Formulário de Referência 2016 e Raízen Energia - DFP 2015/2016) e http://www.raizen.com.br/negocios/fornecedores-de-cana | São 
Martinho: http://www.saomartinho.ind.br/ri/ (Resultados do 4T (2016) e Formulário de Referência 2016/17) | Biosev: http://ri.biosev.com/ (Relatório da Administração (4T16)) | Jalles Machado: 
http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016)

¹  A energia exportada da Jalles considera 35% da Codora Energia

Produtividade Margem EBITDADívida Líquida/EBITDA

Cana Própria Energia Exportada¹Capacidade Ind. Utilizada

Comparativo Setorial da Safra 2015/16

(Em percentagem) (Em percentagem)

(Em toneladas de cana por hectare)

(Em KWh/t)

(Em percentagem)

100%

65% 63%
50%

Jalles São Martinho Biosev Raízen
Energia

100%

92%

87%
85%

Jalles Raízen
Energia

São Martinho Biosev

45,8

37,0
29,9 29,0

Raízen
Energia

São Martinho Biosev Jalles

89,8 89,4
85,9

76,2

Jalles Raízen
Energia

São Martinho Biosev

1,6 x

2,4 x
2,8 x 3,0 x

Jalles São Martinho Raízen
Energia

Biosev

66%

44%

29%
23%

Jalles São Martinho Raízen
Energia

Biosev

(Página 159 do Prospecto)
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Características da Jalles Machado

Controlada pelo Grupo Otávio Lage, atuante no agronegócio desde 1940

Grupo detentor de cerca de 60 mil hectares, avaliados em aproximadamente R$ 600 
mi

Portfólio diversificado de produtos

100% de plantio mecanizado e 100% de colheita mecanizada 

100% de cana própria

60% da área é irrigada e possui mais de 40 variedades de cana

Fonte: Jalles Machado: http://www.jallesmachado.com/ri/ (Relatório Anual - Safra 2015/16, Demonstrações Financeiras - Safra 2015/16 e Apresentação Institucional - Agosto 2016) 

(Páginas 157 e 158 do Prospecto)
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1. A Jalles Machado S.A. (“Devedora”) emitiu a “Cédula de Produto Rural Financeira nº 001/2016” (“CPR Financeira”) em favor da Goiás Látex S.A. (“Cedente”);

2. A Cedente, por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Transferência de Cédula de Produto Rural Financeira e Outras Avenças” (“Contrato de
Cessão”), transferiu a titularidade da CPR Financeira, por meio do endosso, e todos os direitos (“Direitos Creditórios do Agronegócio”), e garantias oriundos da CPR
Financeira, tais como Cessão Fiduciária de Recebíveis, Penhor Mercantil e/ou Penhor Rural, para a Ápice Securitizadora S.A. (“Securitizadora”);

3. A Securitizadora vinculará os Direitos Creditórios do Agronegócio aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), por meio do Termo de Securitização;

4. Os Coordenadores farão a distribuição dos CRA, nos termos da Instrução CVM nº 400/03. Os investidores subscrevem e integralizam os CRA no âmbito da Oferta;

5. Os recursos captados são direcionados diretamente para a conta centralizadora e liberados à Devedora; e

6. Nas referidas Datas de Pagamento da Remuneração e Amortização da CPR Financeira, a Jalles Machado irá realizar os pagamentos diretamente na conta
centralizadora para pagamento dos CRA.

20

Fluxograma da Oferta

3

Passo a Passo

Investidores

1

4

2

Conta 

Centralizadora 5

6

(Página 48 do Prospecto)
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Termos e Condições

Coordenadores

Emissora

Assessores Legais

Agente Fiduciário

Instrução CVM

Valor Total da Oferta

Valor Nominal Unitário

Devedora

XP Investimentos CCTVM S.A. (Coordenador Líder) e Banco Votorantim S.A. (Coordenador)

Ápice Securitizadora S.A.

PMKA Advogados e Demarest

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Instrução CVM nº 400/03

R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sendo que não haverá montante mínimo da Oferta, com possibilidade de
aumento mediante exercício total ou parcial do lote adicional e do lote suplementar

Os CRA terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão

Jalles Machado S.A.

Rating “brA (sf)” atribuído pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.

(Páginas Capa, 7, 31 a 34 do Prospecto)

Agente de Monitoramento Control Union World Group Brasil Ltda.

Formador de Mercado XP Investimentos CCTVM S.A.
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Termos e Condições

Pagamento da Remuneração

Prazo

Garantias

Covenants Financeiros

Taxa Teto

Variável, sendo o pagamento realizado semestralmente, exceto pelo último pagamento, que ocorrerá na Data de
Vencimento.

CDI + 3,00% (três inteiros por cento) ao ano

52 (cinquenta e dois) meses, com proposição de repactuação programada, por parte da Devedora, a ser proposta até
15 de abril de 2019

Amortização O Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado somente na Data de Vencimento

Regime Fiduciário
Em favor da Emissão e dos Titulares de CRA, a ser instituído sobre o Patrimônio Separado, nos termos da Lei nº 11.076
e da Lei nº 9.514, conforme aplicável;

(i) manter cedidos fiduciariamente os Recebíveis Cedidos, observado o percentual equivalente a, no mínimo, 120%
do pagamento da próxima Remuneração

(ii) os Bens Empenhados (Penhor Agrícola e/ou Penhor Mercantil) deverão sempre representar valor equivalente a,
no mínimo, 100% do Valor Devido

(i) (Dívida Líquida Consolidada) / (EBITDA Ajustado) menor ou igual a 3,25
(ii) (EBITDA Ajustado) / (Despesas Financeiras Líquidas) maior ou igual a 2,5
(iii) (Dívida Liquida Consolidada excluindo Estoque de Produtos Acabados) / (EBITDA Acumulado divulgado no último

trimestre antes de novas aquisições e/ou investimentos em novas unidades agroindustriais) menor ou igual a 2¹

(Páginas 7 a 10, 25 a 28, 97 e 98 do Prospecto)

Lastro CPR Financeira emitida pela Devedora

Ambiente de Liquidação CETIP

Taxa Mínima CDI + 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano

¹Quando aplicável
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Termos e Condições

Data de Vencimento

Procedimento de Bookbuilding 23 de novembro de 2016

13 de março de 2019
Prazo Final para Manifestação à 
Repactuação

13 de abril de 2021

Agente Fiduciário e Agente 
Custodiante

Pentágono S.A. Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários
At.: Nathalia Machado Loureiro / Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro 
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22640-102
CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br 
Telefone: (21) 3385-4565

Forma Nominativo e Escritural

Repactuação

A Devedora deverá enviar à Securitizadora uma proposta para a alteração ou manutenção das condições de
Remuneração, a qual deverá conter os parâmetros da remuneração e seus(s) respectivo(s) período(s) de capitalização
a serem aplicados até a Data de Vencimento. Caso venha a ser proposta a alteração das condições de Remuneração, a
nova remuneração não poderá ser inferior à taxa definida após a realização do procedimento de bookbuilding e a nova
remuneração vigerá a partir da Data Limite da Repactuação, inclusive.

Data de Liquidação 13 de dezembro de 2016

(Páginas 36, 40 a 42, 50, 51 e 77 do Prospecto)

A Oferta é destinada a investidores qualificados, sejam eles Investidores Institucionais ou Investidores Não 
Institucionais.

Público Alvo
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Repactuação
(Páginas 55 a 57 do Prospecto)

• Data Limite da Repactuação: até o dia 15 de abril de 2019

• Até o dia 13 de fevereiro de 2019, a Devedora deverá enviar à Securitizadora uma proposta para a alteração ou manutenção das condições de
Remuneração, a qual deverá conter os parâmetros da remuneração e seus(s) respectivo(s) período(s) de capitalização a serem aplicados até a Data
de Vencimento.

• Caso venha a ser proposta a alteração das condições de Remuneração, a nova remuneração não poderá ser inferior à taxa definida após a realização
do procedimento de bookbuilding e a nova remuneração vigerá a partir da Data Limite da Repactuação, inclusive.

• O Aviso de Repactuação deve ser publicado, às exclusivas expensas da Emitente, uma única vez no “Valor Econômico”.

• Os Titulares dos CRA terão até o dia 13 de março de 2019 para manifestar-se, por escrito à Securitizadora e ao Agente Fiduciário ou mediante envio
da manifestação por e-mail para operacoes@apicesec.com.br e para operacional@pentagonotrustee.com.br, conforme modelo constante no
Anexo IV da CPR Financeira, indicando se concordam ou discordam com os termos da Repactuação.

o A Manifestação à Repactuação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: (i) cópia do RG e CPF, se for pessoa física; (ii) documento
que comprove a titularidade do CRA (extrato de posição de custódia); e (iii) contato da corretora.

Regras para realização da Repactuação:

• caso os Aceitantes à Repactuação em conjunto com os Não Manifestantes à Repactuação representem menos do que 20.000 unidades de CRA, a
Repactuação não poderá ser realizada, ocasião em que a Emitente deverá resgatar antecipadamente a CPR Financeira na Data Limite da
Repactuação, pelo Valor Devido, acrescido da Remuneração até a Data Limite da Repactuação; e

• caso os Aceitantes à Repactuação em conjunto com os Não Manifestantes à Repactuação representem o equivalente ou mais do que 20.000
unidades de CRA, a Repactuação poderá ser realizada desde que a Emitente amortize antecipadamente a CPR Financeira, no montante equivalente
ao saldo devedor dos CRA dos Não Aceitantes à Repactuação, para viabilizar o resgate dos CRA detidos por estes, na Data Limite da Repactuação,
sendo que, neste caso, os Não Manifestantes à Repactuação permanecerão na operação.
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Eventos Data Prevista

Publicação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores
Início do Roadshow

31/10/2016

Início do Período de Reserva 08/11/2016

Término do Período de Reserva para as Pessoas Vinculadas 11/11/2016

Término do Período de Reserva para os demais Investidores 22/11/2016

Procedimento de Bookbuilding 23/11/2016

Concessão do registro da Oferta pela CVM 09/12/2016

Disponibilização do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo aos Investidores 12/12/2016

Data de Liquidação Financeira dos CRA 13/12/2016

Disponibilização do Anúncio de Encerramento 14/12/2016

Negociação dos CRA na CETIP 15/12/2016

Negociação dos CRA na BM&FBOVESPA 15/12/2016

(Página 77 do Prospecto)
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Fatores de Risco
(Página 110 do Prospecto)

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias
situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas no Termo de
Securitização e nos demais Documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus consultores jurídicos e/ou financeiros.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora e dos demais participantes da Oferta podem ser adversa e
materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os negócios, a
situação financeira, os resultados operacionais da Securitizadora e da Devedora e, portanto, a capacidade da Securitizadora efetuar o pagamento dos
CRA, poderão ser afetados de forma adversa.

Este Material Publicitário contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRA e das obrigações assumidas pela Securitizadora no
âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores leiam o Termo de Securitização e compreendam integralmente seus termos e
condições, os quais são específicos desta operação e podem diferir dos termos e condições de outras operações envolvendo o mesmo risco de crédito.

Para os efeitos deste Material Publicitário, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um
“efeito adverso” sobre a Securitizadora e sobre a Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza poderá, poderia produzir ou produziria um efeito
adverso sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Securitizadora e da Devedora, conforme
o caso, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares neste
Material Publicitário como possuindo também significados semelhantes. Os riscos descritos abaixo não são exaustivos, outros riscos e incertezas ainda
não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso sobre a Securitizadora, Devedora e/ou a Cedente.
Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo, os CRA podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o investidor.

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas controladoras, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão
disponíveis em seu formulário de referência no item 4, incorporados por referência ao Termo.
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Riscos Relacionados ao Ambiente Macroeconômico

Política Econômica do Governo Federal

A economia brasileira tem sido marcada por frequentes, e por vezes, significativas
intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito,
fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil.

As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas,
envolveram no passado, controle de salários e preços, desvalorização da moeda,
controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços
importados, dentre outras. A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou
políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e não pode prevê-las. Os
negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora podem
ser adversamente afetados em razão de mudanças na política pública federal, estadual
e/ou municipal, e por fatores como:

•variação nas taxas de câmbio;

•controle de câmbio;

•índices de inflação;

•flutuações nas taxas de juros;

•falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais;

•racionamento de energia elétrica;

•instabilidade de preços;

•eventos diplomáticos adversos;

•política de abastecimento, inclusive criação de estoques reguladores de commodities;

•política fiscal e regime tributário; e

•medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País. A
Emissora não pode prever quais políticas serão adotadas pelo Governo Federal e se

essas políticas afetarão negativamente a economia, os negócios ou desempenho
financeiro do Patrimônio Separado e por consequência dos CRA.

Tradicionalmente, a influência do cenário político do país no desempenho da
economia brasileira e crises políticas tem afetado a confiança dos investidores e do
público em geral, o que resulta na desaceleração da economia e aumento da
volatilidade dos títulos emitidos por companhias brasileiras. Atualmente, os
mercados brasileiros estão vivenciando uma maior volatilidade devido às incertezas
decorrentes da operação Lava-Jato e seus impactos sobre a economia brasileira e o
ambiente político.

Além disso, desde 2011, o Brasil vem vivenciando uma desaceleração econômica. As
taxas de crescimento do Produto Interno Bruto foram de -3,8% (três inteiros e
oitenta décimos por cento) em 2015,0,1% (um décimo por cento) em 2014, 2,7%
(dois inteiros e sete décimos por cento) em 2013, 1,8% (um inteiro e oito décimos
por cento) em 2012 e 3,9% (três inteiros e nove décimos por cento) em 2011, em
comparação com um crescimento de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento)
em 2010. O baixo crescimento economia brasileira, as incertezas e outros
acontecimentos futuros da economia brasileira poderão prejudicar as atividades e
resultados operacionais da Emissora e da Jalles Machado.

Efeitos da Política Anti-Inflacionária

Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação consideráveis. A inflação e as
medidas do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de
futuras políticas de controle inflacionário, contribuíam para a incerteza econômica e
aumentavam a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do
Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a
manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo
assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.
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Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros,
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem
ter um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que
lastreiam esta Emissão.

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização da moeda (denominado Plano
Real) que teve sucesso na redução da inflação. Desde então, no entanto, por diversas
razões, tais como crises nos mercados financeiros internacionais, mudanças da política
cambial, eleições presidenciais, entre outras ocorreram novos “repiques” inflacionários.
Por exemplo, a inflação apurada pela variação do IPCA nos últimos anos vem
apresentando oscilações, sendo que em 2009 foi de 4,31%, em 2010 subiu para 5,91%,
em 2011 atingiu o teto da meta com 6,5%, recuou em 2012 para 5,84%, fechou 2013 em
5,91%, fechou 2014 em 6,41% e 2015 em 10,67%. Até julho de 2016, a inflação
acumulada nos últimos 12 meses se encontrava em 8,74%. A elevação da inflação
poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando, inclusive, recessão no
País, o que pode afetar adversamente os negócios da Devedora, influenciando
negativamente sua capacidade produtiva e de pagamento.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado,
o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes
políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações
periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal),
sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio. As
desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram em
flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar em outras moedas.
Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá permanecer
nos níveis atuais.

As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora.

Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros

A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda do investidor por títulos
e valores mobiliários de companhias brasileiras e por títulos que tenham seu
rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a
elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRA pode ser afetada
desfavoravelmente.

Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica

Nos últimos anos, o crescimento da economia brasileira, aferido por meio do PIB
tem desacelerado. A retração no nível da atividade econômica poderá significar uma
diminuição na securitização dos recebíveis do agronegócio, trazendo, por
consequência, uma ociosidade operacional à Emissora.

Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os
resultados operacionais da Emissora

O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que
afetam os participantes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes. Essas
alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de
tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento
da carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez, influenciar sua
lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há
garantias de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa ou a
sua lucratividade se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às
suas operações.
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A instabilidade política pode ter um impacto adverso sobre a economia brasileira e
sobre os negócios da Devedora, seus resultados e operações

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus
resultados e operações. O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente,
e continua influenciando o desempenho da economia do país. A crise política que
precedeu o afastamento da ex-Presidente Dilma Rousseff afetou e poderá continuar
afetando a confiança das empresas e da população em geral, o que resultou na
desaceleração da economia e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por
empresas brasileiras. Adicionalmente, não há como se prever se o Governo do
Presidente Michel Temer contará com apoio político necessário para estabilização da
economia no Brasil.

Além disso, investigações de autoridades, tais como a “Operação Lava Jato” e a
“Operação Zelotes”, podem afetar adversamente as empresas investigadas e
impactando negativamente o crescimento da economia brasileira. Os mercados
brasileiros vêm registando uma maior volatilidade devido às incertezas decorrentes de
tais investigações conduzidas pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral da República
e outras autoridades.

O potencial resultado destas investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, e sobre a percepção
geral do mercado da economia brasileira. Não podemos prever se as investigações irão
refletir em uma maior instabilidade política e econômica ou se novas acusações contra
funcionários do governo e de empresas estatais ou privadas vão surgir no futuro no
âmbito destas investigações ou de outras. Além disso, não podemos prever o resultado
de tais alegações, nem o seu efeito sobre a economia brasileira. O desenvolvimento
desses casos pode afetar adversamente os negócios, condição financeira e resultados
operacionais da Devedora e, portanto, sua capacidade de pagar os Direitos Creditórios
do Agronegócio no âmbito desta Emissão.

Ambiente Macroeconômico Internacional e Efeitos Decorrentes do Mercado
Internacional

Os valores de títulos e valores mobiliários emitidos no mercado de capitais
brasileiro são influenciados pela percepção de risco do Brasil, de outras economias
emergentes e da conjuntura econômica internacional. A deterioração da boa
percepção dos investidores internacionais em relação à conjuntura econômica
brasileira poderá ter um efeito adverso sobre a economia nacional e os títulos e
valores mobiliários emitidos no mercado de capitais doméstico. Ademais,
acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais
notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros emissores de
títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos
investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais
situações de crise na economia brasileira e em outras economias poderão
influenciar o mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os títulos e
valores mobiliários emitidos no Brasil. Diferentes condições econômicas em outros
países podem provocar reações dos investidores, reduzindo o interesse pelos
investimentos no mercado brasileiro e causando, por consequência, um efeito
adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores
brasileiros e no preço de mercado dos CRA.

Acontecimentos Recentes no Brasil

Os investidores devem atentar para o fato de que a economia brasileira
recentemente enfrentou algumas dificuldades e revezes e poderá continuar a
declinar, ou deixar de melhorar, o que pode afetar negativamente a Devedora. A
classificação de crédito do Brasil enquanto nação (sovereign credit rating), foi
rebaixada pela Standard & Poor’s Rating Services e pela Fitch Ratings Brasil Ltda. de
BB+ para BB, e pela Moody’s América Latina Ltda. de Baa3 para Ba2, o que pode
contribuir para um enfraquecimento da economia brasileira, bem como pode
aumentar o custo da tomada de empréstimos pela Devedora. Qualquer
deterioração nessas condições pode afetar adversamente a capacidade produtiva da
Devedora e consequentemente sua capacidade de pagamento.
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Redução de Investimentos Estrangeiros no Brasil

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter
impacto no balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior
necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no
mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação
significativa nos índices de inflação brasileiros e a atual desaceleração da economia
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos
de novas captações de recursos por empresas brasileiras.

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, sobretudo em
economias desenvolvidas, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários
globais

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros
países, inclusive economias desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura
econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do
Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar
um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias
brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas
diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das
companhias brasileiras, incluindo os CRA, o que poderia prejudicar seu preço de
mercado.

A inflação e os esforços da ação governamental de combate à inflação podem contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e podem provocar efeitos
adversos no negócio da Emissora e da Jalles Machado

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação,
juntamente com medidas governamentais recentes destinadas a combatê-la,
combinada com a especulação pública sobre possíveis medidas futuras, tiveram efeitos
negativos significativos sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza

econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de
valores mobiliários brasileiro.

As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm
incluído uma manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros,
restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento
econômico. As taxas de juros têm flutuado de maneira significativa.

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do
Real poderão desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia
brasileira, a Emissora e também, sobre a Jalles Machado, podendo impactar
negativamente o desempenho financeiro dos CRA. Pressões inflacionárias podem
levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a
implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito adverso nos
negócios, condição financeira e resultados da Emissora e da Jalles Machado.

Interferência do Governo Brasileiro na economia pode causar efeitos adversos nos
negócios da Emissora e da Jalles Machado

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente,
modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle
de salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre
outros, que podem causar efeito adverso relevante nas atividades da Emissora e da
Jalles Machado.

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, da Jalles
Machado e da Cedente poderão ser prejudicados de maneira relevante ou
adversamente afetados devido a modificações nas políticas ou normas que
envolvam ou afetem fatores, tais como: (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e
restrições a remessas para o exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e
no início de 1990; (iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados
financeiros e de capitais domésticos; (vi) política fiscal; e (vii) outros acontecimentos
políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
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A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas
políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros
acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar ou causar efeitos
adversos nas atividades e resultados operacionais da Emissora, da Jalles Machado e da
Cedente.

Riscos relacionados ao mercado e ao setor de securitização agrícola

Recente desenvolvimento da securitização agrícola pode gerar risco judiciais aos
Investidores

A securitização de créditos do agronegócio é uma operação recente no mercado de
capitais brasileiro. A Lei nº 11.076/04, que criou os certificados de recebíveis do
agronegócio, foi editada em 2004. Além disso, a securitização é uma operação mais
complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas
jurídicas que objetivam a segregação dos riscos da Emissora.

Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, ele ainda não se encontra
totalmente regulamentado e com jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações
em que ainda não existam regras que o direcione, gerando assim um a insegurança
jurídica e um risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar
a Emissão e os CRA e/ou em um eventual cenário de discussão e/ou de identificação de
lacuna na regulamentação existente, editar normas que regem o assunto e/ou
interpretá-las de forma a provocar um efeito adverso sobre a Emissora, a Devedora
e/ou sobre os CRA, bem como, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos
Investidores.

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas
por parte dos Investidores

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitização

considera um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através
de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor.
Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência
no mercado de capitais brasileiro em relação a estruturas de securitização, em
situações adversas poderá haver perdas por parte dos Titulares de CRA em razão do
dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses direitos. Assim, em
razão do caráter recente da legislação referente a CRA e de sua paulatina
consolidação levam à menor previsibilidade quanto à sua aplicação e interpretação
ou a eventuais divergências quanto a suas estruturas pelos Investidores, pelo
mercado e pelo Poder Judiciário, exemplificativamente, em eventuais conflitos ou
divergências entre os Titulares de CRA ou litígios judiciais.

Não existe regulamentação específica acerca das Emissões de CRA

A atividade de securitização de créditos do agronegócio está sujeita à Lei nº
11.076/04 e à regulamentação da CVM, por meio da Instrução CVM nº 400/03, no
que se refere a distribuições públicas de CRA. Como ainda não existe
regulamentação específica para estes valores mobiliários e suas respectivas ofertas
ao público investidor, a CVM, por meio do comunicado definido na reunião do
Colegiado realizada em 18 de novembro de 2008, entendeu que os dispositivos da
Instrução CVM nº 414/04, norma aplicável aos certificados de recebíveis
imobiliários, seriam aplicáveis, no que coubessem, às ofertas públicas de CRA e seus
respectivos emissores. Assim, enquanto a CVM não tratar da matéria em norma
específica, será aplicada às ofertas de CRA a Instrução CVM nº 414/04, interpretada
na forma da Lei nº 11.076/04, com as devidas adaptações a fim de acomodar as
possíveis incompatibilidades entre a regulamentação dos certificados de recebíveis
imobiliários e as características das operações de CRA, o que pode gerar efeitos
adversos sobre a estrutura da presente operação e a eficácia dos termos e
condições constantes de seus documentos, na medida em que a ausência de
regulamentação específica traz insegurança sobre a forma de aplicação aos CRA das
regras atualmente existentes sobre os certificados de recebíveis imobiliários.
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Riscos relacionados à Emissora

Manutenção de Registro de Companhia Aberta

A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010, tendo,
no entanto, realizado sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRI) no primeiro trimestre de 2013. A Emissora foi autorizada em 30 de Janeiro de 2015
a realizar emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

A sua atuação como securitizadora de emissões de certificados de recebíveis
imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio depende da manutenção de
seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,
afetando assim, as suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários e certificados
de recebíveis do agronegócio.

Crescimento da Emissora e de seu Capital

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências
operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir
a precisar de fonte de financiamento externo. Não se pode assegurar que haverá
disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as
condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis

A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do
agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos certificados de
recebíveis de sua emissão para a condução de suas atividades. Caso a Emissora não
consiga identificar projetos de securitização atrativos para o mercado ou, caso a
demanda pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários ou de certificados de
agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá perder receitas e ser
adversamente afetada.

A Importância de uma Equipe Qualificada

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de
atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sobre as
atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da
Companhia provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de
uma equipe especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com
vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos.
Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de
atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de resultado.

Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora

Ao longo do prazo de duração dos certificados de recebíveis imobiliários ou dos
certificados de recebíveis do agronegócio, a Emissora poderá estar sujeita a eventos
de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Tais eventos, aliados a eventuais
contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas,
poderão afetar tais créditos e até mesmo o Patrimônio Separado, principalmente
em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação
de patrimônio.

Insuficiência do patrimônio líquido da emissora frente o Montante Total da Oferta

A totalidade do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar
por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por
negligência, imprudência, imperícia ou por administração temerária ou, ainda, por
desvio de finalidade do Patrimônio Separado. Dessa forma, o patrimônio líquido da
Emissora poderá não ser suficiente para fazer frente aos prejuízos que causar, o que
poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações
assumidas junto aos Titulares de CRA.
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Riscos relacionados à Devedora e à Cedente

Efeitos adversos na Remuneração e Amortização

Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento
integral e tempestivo, pela Devedora e pela Cedente, dos valores devidos no âmbito da
CPR Financeira e no Contrato de Cessão, conforme o caso, a capacidade de
adimplemento da Devedora poderá ser afetada em função de sua situação econômico
financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, o que poderá afetar o
fluxo de pagamentos dos CRA.

Capacidade creditícia e operacional da Devedora e da Cedente

O pagamento dos CRA está sujeito ao desempenho da capacidade creditícia e
operacional da Devedora e da Cedente, sujeitos aos riscos normalmente associados à
concessão de empréstimos e ao aumento de custos de outros recursos que venham a
ser captados pela Devedora e pela Cedente e que possam afetar o seu respectivo fluxo
de caixa, bem como riscos decorrentes da ausência de garantia quanto ao pagamento
pontual ou total do principal e juros pela Devedora e pela Cedente. Adicionalmente, os
recursos decorrentes da excussão da CPR Financeira podem não ser suficientes para
satisfazer a integralidade das dívidas constantes dos instrumentos que lastreiam os CRA.
Portanto, a inadimplência da Devedora e da Cedente pode ter um efeito material
adverso no pagamento dos CRA.

Ainda, a Devedora é parte e poderá ser parte de processos judiciais, relacionados a
questões de natureza cível, fiscal e trabalhista, bem como de processos administrativos,
incluindo demandas judiciais e/ou administrativas relacionadas aos seus setores de
atuação, sendo que decisões judiciais contrárias aos seus interesses, bem como
eventuais multas arbitradas pelo Poder Judiciário, por órgãos do Ministério Público e
por quaisquer órgãos da Administração Pública, podem gerar atos de constrição sobre
os ativos e/ou recursos da Devedora (dentre eles, dividendos e juros sobre o capital
próprio), o que pode dificultar o cumprimento, pela Devedora, de suas obrigações de
pagamento no âmbito da CPR Financeira. Adicionalmente, decisões contrárias aos
interesses da Devedora, bem como eventuais multas arbitradas pelo Poder Judiciário,

por órgãos do Ministério Público e por quaisquer órgãos da Administração Pública,
podem afetar seu negócio ou chegar a valores que não sejam suficientemente
cobertos pelas suas provisões, o que impactará seu negócio, condição financeira e
resultados operacionais podendo, inclusive, afetar negativamente a capacidade de
pagamento dos CRA.

Risco de Pagamento das Despesas pela Devedora

Caso a Devedora não realize o pagamento das despesas do Patrimônio Separado
estas serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não seja suficiente, pelos
Titulares de CRA, o que poderá afetar negativamente os Titulares de CRA e diminuir
a rentabilidade esperada.

Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Devedora

A Devedora está sujeita a extensa regulamentação federal, estadual e municipal
relacionada à proteção do meio ambiente, à saúde e segurança dos trabalhadores
relacionados à atividade, conforme aplicável, podendo estar expostos a
contingências resultantes do manuseio de materiais perigosos e potenciais custos
para cumprimento da regulamentação ambiental. Em caso de descumprimento da
regulamentação, ou caso a regulamentação venha a ser alterada pelos entes
competentes, a continuidade das atividades da Devedora pode ser afetada de forma
adversa, consequentemente afetando sua capacidade de cumprir as obrigações
assumidas na CPR Financeira.

Penalidades Ambientais

As penalidades administrativas e criminais impostas contra aqueles que violarem a
legislação ambiental serão aplicadas independentemente da obrigação de reparar a
degradação causada ao meio ambiente. Na esfera civil, os danos ambientais
implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto significa que a
obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos os direta ou
indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos
agentes.
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Como consequência, quando a Devedora contrata terceiros para proceder a qualquer
intervenção nas suas operações, como a disposição final de resíduos, não está isenta de
responsabilidade por eventuais danos ambientais causados por estes terceiros
contratados. A Devedora pode ser considerada responsável por todas e quaisquer
consequências provenientes da exposição de pessoas a substâncias nocivas ou outros
danos ambientais. Os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à
proteção do meio ambiente, saúde e segurança, e às contingências provenientes de
danos ambientais e a terceiros afetados poderão ter um efeito adverso sobre os
negócios da Devedora, os seus resultados operacionais ou sobre a sua situação
financeira, o que poderá afetar sua capacidade de pagamento da CPR Financeira.

Contingências Trabalhistas e Previdenciárias de Terceirizados

Além das contingências trabalhistas e previdenciárias oriundas de disputas com os
empregados contratados diretamente pela Devedora, esta pode contratar prestadores
de serviços terceirizados. A inexistência de vínculo empregatício não garante que a
Devedora está isenta de responsabilização por eventuais contingências de caráter
trabalhista e previdenciário dos empregados das empresas prestadoras de serviços,
quando estas deixarem de cumprir com seus encargos sociais. Essa responsabilização
poderá afetar adversamente o resultado da Devedora e, portanto, o fluxo de
pagamentos decorrente dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

Autorizações e Licenças

A Devedora é obrigada a obter licenças específicas para produtores rurais, emitidas por
autoridades governamentais, com relação a determinados aspectos das suas operações.
Referidas leis, regulamentos e licenças podem, com frequência, exigir a compra e
instalação de equipamentos de custo mais elevado para o controle da poluição ou a
execução de mudanças operacionais a fim de limitar impactos ou potenciais impactos
ao meio ambiente e/ou à saúde dos funcionários da Devedora. A violação de tais leis e
regulamentos ou licenças pode resultar em multas elevadas, sanções criminais,
revogação de licenças de operação e/ou na proibição de exercício das atividades pela

Devedora.

Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos em sua totalidade pela
Devedora. Nesse sentido, o risco de crédito do lastro dos CRA está concentrado na
Devedora, sendo que todos os fatores de risco a ela aplicáveis, potencialmente
capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Direitos
Creditórios do Agronegócio e, consequentemente, a Amortização e Remuneração
dos CRA. Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem
do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, dos valores devidos no âmbito
da CPR Financeira.

A emissão da CPR Financeira poderá representar parcela substancial da dívida total
da Devedora

A emissão da CPR Financeira poderá representar parcela substancial da dívida total
da Devedora. Não há garantia que a Devedora terá recursos suficientes para o
cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da CPR Financeira. Sendo assim,
caso a Devedora não cumpra com qualquer obrigação assumida no âmbito da CPR
Financeira, a Emissora poderá não dispor de quaisquer outras fontes de recursos
para efetuar o pagamento dos CRA aos Investidores.

A Devedora pode enfrentar conflitos de interesses nas operações com empresas
pertencentes aos acionistas

A Devedora e a Cedente mantêm negócios e operações financeiras com empresas
que fazem parte dos grupos econômicos de seus acionistas controladores. Eventuais
conflitos de interesse poderão prejudicar a eficiência da gestão da Devedora e da
Cedente, a sua capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e,
consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRA.
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Desapropriação dos Imóveis Destinados à Produção Rural

Os imóveis utilizados pela Devedora para o cultivo da lavoura de cana-de-açúcar
poderão ser desapropriados pelo Governo Federal de forma unilateral, para fins de
utilidade pública e interesse social, não sendo possível garantir que o pagamento da
indenização à Devedora e se dará no preço que a Devedora acredite ser justo.
Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o preço que
venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou
que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Dessa
forma, a eventual desapropriação de qualquer imóvel utilizado pela Devedora onde está
plantada a lavoura de cana-de-açúcar poderá afetar adversamente e de maneira
relevante sua situação financeira e os seus resultados, podendo impactar nas suas
atividades e, consequentemente, na capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios
do Agronegócio.

Invasão dos Imóveis Destinados à Produção Agrícola

A capacidade de produção da Devedora pode ser afetada no caso de invasão do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou de terceiros, o que pode impactar
negativamente nas suas operações e, consequentemente, na capacidade de pagamento
dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

O financiamento da estratégia de crescimento da Jalles Machado requer capital
intensivo de longo prazo

A competitividade e a implementação da estratégia de crescimento da Jalles Machado
dependem de sua capacidade de captar recursos para realizar investimentos e concluir
aquisições, seja por dívida ou aumento de capital. Não é possível garantir que a Jalles
Machado será capaz de obter financiamento suficiente para custear seus investimentos
e sua estratégia de expansão ou que tais financiamentos serão obtidos a custos e
termos aceitáveis, seja por condições macroeconômicas adversas, acarretando, por
exemplo, um aumento significativo das taxas de juros praticadas no mercado, seja pelo

desempenho da Jalles Machado ou por outros fatores externos ao seu ambiente, o
que poderá lhe afetar adversamente de forma relevante.

Riscos relacionados ao setor em que a Devedora atua

O setor sucroalcooleiro é marcado por períodos de alta instabilidade, com
oscilações materiais nos preços e demanda de produto, decorrentes de, por
exemplo, alterações nas condições climáticas e desastres naturais das regiões nas
quais a cana-de-açúcar é cultivada pela Jalles Machado, alterações políticas e nas
regulamentações governamentais, inclusive ambientais, e em incentivos e subsídios
governamentais de outros países produtores de cana-de-açúcar e seus derivados
(açúcar e álcool), bem como na capacidade de produção de seus concorrentes locais
e internacionais. Qualquer das alterações mencionadas acima pode impactar de
forma relevante e adversa a capacidade de produção e comércio da Jalles Machado
e, consequentemente, sua capacidade de cumprir as obrigações assumidas na CPR
Financeira.

Desenvolvimento do Agronegócio

Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro: (i) manterá a taxa
de crescimento e desenvolvimento que vem sendo observado nos últimos anos; e
(ii) não apresentará perdas em decorrência de condições climáticas desfavoráveis,
redução de preços de commodities do setor agrícola nos mercados nacional e
internacional, alterações em políticas de concessão de crédito para produtores
nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais quanto de entidades privadas,
que possam afetar a renda da Devedora e, consequentemente, sua capacidade de
pagamento, bem como outras crises econômicas e políticas que possam afetar o
setor agrícola em geral. A redução da capacidade de pagamento da Devedora
poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA.
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Riscos Climáticos

As alterações climáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos
produtivos de commodities agrícolas, por vezes gerando choques de oferta, quebras de
safra, volatilidade de preços, alteração da qualidade e interrupção no abastecimento
dos produtos por elas afetados. Nesse contexto, a capacidade de produção e entrega da

Devedora pode ser adversamente afetada, o que poderá impactar negativamente a
capacidade de pagamento dos CRA.

Baixa Produtividade

A falha ou impossibilidade no controle de pragas e doenças pode afetar negativamente
a produtividade da lavoura de produtos. A Devedora poderá não obter sucesso no
controle de pragas e doenças da lavoura, seja por não aplicar corretamente insumos
adequados - defensivos agrícolas - seja por uma nova praga ou doença ainda sem
diagnóstico. A produtividade pode ser afetada também pela não utilização da mínima
quantidade necessária de fertilizantes devido à flutuação do preço desses insumos, ou
pela falta de crédito. Esses impactos podem afetar negativamente a produtividade e
qualidade do produto.

Adicionalmente, a falha, imperícia ou ineficiência na efetiva aplicação de tais insumos
nas lavouras pode afetar negativamente a produtividade da lavoura. Nesse caso, a
capacidade da Devedora poderá estar comprometida, podendo impactar também a
capacidade de pagamento dos CRA.

Volatilidade do Preço do Produto

A variação do preço da cana-de-açúcar e/ou de seus subprodutos – quais sejam, açúcar,
etanol– pode exercer um grande impacto nos resultados da Jalles Machado. Tal como
ocorre com outras commodities, os subprodutos da cana-de-açúcar e a própria cana-de-
açúcar estão sujeitos a flutuações em seu preço em função da demanda interna e
externa, do volume de produção e dos estoques mundiais (conforme aplicável). A
flutuação do preço dos subprodutos da cana-de-açúcar pode ocasionar um grande
impacto na rentabilidade da Jalles Machado se a sua receita com a venda de

cana-de-açúcar e/ou subprodutos estiver abaixo do seu custo de produção e,
consequentemente, comprometer a capacidade de pagamento dos Direitos
Creditórios do Agronegócio.

Correlação entre os Preços do Etanol Hidratado Carburante e do Açúcar

Os preços do Etanol Hidratado Carburante possuem forte correlação com os preços
do açúcar. A maior parte do etanol hidratado carburante produzido no Brasil é
produzido em usinas que produzem ambos os produtos. Considerando que alguns
produtores conseguem alterar a parcela de sua produção de etanol hidratado
carburante em relação à parcela de sua produção de açúcar e vice-versa em
resposta às variações de preço de mercado do Etanol Hidratado Carburante e do
açúcar, equilibrando a oferta e a demanda entre estes produtos, os preços desses
dois produtos ficam fortemente correlacionados. Ademais, tendo em vista que os
preços do açúcar no Brasil são correlacionados aos preços do açúcar no mercado
internacional, há uma forte ligação entre os preços do etanol hidratado carburante
brasileiro e os preços do açúcar no mercado internacional. Assim, uma redução dos
preços do açúcar também poderá impactar na redução dos preços do etanol
hidratado carburante, com redução nas receitas da Jalles Machado, com
consequente impacto no pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

Redução na Demanda de Etanol Hidratado Carburante como Combustível ou
Mudança na Política do Governo Brasileiro em Relação à Adição de Etanol Hidratado
Carburante à Gasolina

Atualmente, o governo brasileiro exige que se use etanol hidratado carburante
como aditivo à gasolina. Desde 1997, o Conselho Interministerial do Açúcar e Álcool
tem estabelecido a porcentagem de etanol anidro a ser utilizado como um aditivo à
gasolina (atualmente 27% (vinte e sete por cento)). Aproximadamente metade de
todo o etanol hidratado carburante combustível do Brasil é usado para abastecer
automóveis que usam uma mistura de etanol anidro e gasolina, sendo o
remanescente usado em veículos abastecidos somente com Etanol Hidratado
Carburante.
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Ademais, o aumento na produção e venda de veículos flex decorreu, em parte, da
menor tributação sobre tais veículos, desde 2002, em relação a veículos movidos a
gasolina apenas. Este tratamento fiscal favorável poderá ser eliminado e a produção de
veículos flex poderá diminuir, o que poderá impactar de forma adversa a demanda por
Etanol Hidratado Carburante. Qualquer redução na porcentagem de Etanol Hidratado
Carburante que deve ser adicionada à gasolina ou mudança na política do governo
brasileiro quanto ao uso do Etanol Hidratado Carburante, assim como o crescimento da
demanda por gás natural veicular ou outros combustíveis como alternativa ao uso do
Etanol Hidratado Carburante, pode ter um efeito adverso significativo sobre os negócios
da Jalles Machado e, consequentemente, afetar a capacidade de pagamento dos
Direitos Creditórios do Agronegócio.

Políticas Governamentais Relacionadas ao Preço da Gasolina podem afetar
Negativamente o Preço do Etanol Hidratado Carburante

Historicamente, o preço do etanol combustível no mercado doméstico tem guardado
correlação com o preço da gasolina. A Petrobras, maior importador e comercializador
de gasolina no mercado brasileiro, pode influenciar a formação do preço da gasolina no
mercado doméstico. Políticas de contenção do preço da gasolina no mercado doméstico
implementadas pela Petrobras podem influenciar negativamente o preço do etanol
hidratado carburante e, portanto, a margem de comercialização desse produto e os
resultados da Jalles Machado.

Riscos Comerciais

Os subprodutos da cana-de-açúcar são commodities importantes no mercado
internacional, sendo que o açúcar é um componente importante na dieta de várias
nações e o etanol hidratado carburante compõe parcela relevante da matriz energética
brasileira e de diversos outros países. Como qualquer commodity nessa situação, seu
preço pode sofrer variação no comércio internacional em função da imposição de
barreiras alfandegárias ou não tarifárias, tais como embargos, restrições sanitárias,
políticas de cotas comerciais, sobretaxas, contencioso comercial internacional, dentre
outros. Qualquer flutuação de seu preço em função de medidas de comércio
internacional pode afetar a capacidade de produção ou comercialização da Jalles

Machado, e, consequentemente, na capacidade de pagamento dos Direitos
Creditórios do Agronegócio.

Variação Cambial

Os custos, insumos e preços internacionais dos subprodutos da cana-de-açúcar
sofrem influência da paridade entre moedas internacionais (sobretudo o dólar
norte-americano) e o real. A variação decorrente do descasamento de moedas
entre os custos dos insumos em reais para a Jalles Machado em relação à receita
pela venda do etanol pode impactar negativamente a capacidade de produção do
etanol pela Jalles Machado. Desta forma, qualquer oscilação no preço de moedas
internacionais (sobretudo o dólar norte-americano) pode afetar potencialmente os
preços e custos de produção, e, assim, dificultar ou impedir a capacidade de
adimplemento da CPR Financeira pela Jalles Machado.

Risco de Armazenamento

A armazenagem inadequada do produto pode ocasionar perdas no preço do
produto decorrentes de: (i) excesso de umidade; (ii) altas temperaturas; (iii) falha
nos sistemas de controle do ambiente no armazém; e (iv) falhas no manuseio do
produto. As perdas podem ocorrer por falhas da Devedora. Os riscos dos mesmos
impactos poderão ocorrer se a Devedora mantiver o produto em bolsões
armazenados em suas fazendas.

A redução do preço do produto decorrente da armazenagem inadequada poderá
afetar negativamente a capacidade de pagamento da Devedora e,
consequentemente, comprometer a capacidade de pagamento dos CRA.

Risco de Transporte

As deficiências da malha rodoviária, ferroviária ou hidroviária, tais como estradas
sem asfalto ou sem manutenção, insuficiência de ferrovias, principalmente nas
regiões mais distantes do porto, ocasionam altos custos de logística e,
consequentemente, perda da rentabilidade do produto.
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Da mesma forma, a falha ou imperícia no manuseio para transporte, seja em trens,
caminhões ou embarcações, pode acarretar perdas de produção, desperdício de
quantidades ou danos ao produto. Outra deficiência são os portos, que, em certas
ocasiões, podem apresentar dificuldades de escoamento. Com as filas e a demora na
exportação, pode ocorrer quebra de contrato de comercialização dos produtos. Dessa
forma, o valor final do produto entregue pode ser inferior potencialmente afetando,
assim, a capacidade de pagamento da Devedora e, consequentemente, comprometer a
capacidade de pagamento dos CRA.

Risco da originação e formalização do lastro dos CRA

A Devedora somente pode emitir cédulas de produto rural financeiras em valor
agregado compatível com sua capacidade de produção agrícola, devendo tais títulos
atender aos critérios legais e regulamentares estabelecidos para sua regular emissão e
formalização. Não é possível assegurar que não haverá fraudes, erros ou falhas no
processo de análise da Devedora sobre a sua capacidade de produção e limitação de
emissão das cédulas de produto rural financeira, sendo que tais situações podem
ensejar o inadimplemento dos Direitos Creditórios do Agronegócio, a contestação de
sua regular constituição por terceiros ou pela própria Devedora, causando prejuízos aos
Titulares de CRA.

Políticas e Regulamentações Governamentais para o Setor Agrícola

Políticas e regulamentos governamentais exercem grande influência sobre a produção e
a demanda agrícola e os fluxos comerciais. As políticas governamentais que afetam o
setor agrícola, tais como políticas relacionadas a impostos, tarifas, encargos, subsídios,
estoques regulares e restrições sobre a importação e exportação de produtos agrícolas
e commodities, podem influenciar a lucratividade do setor, o plantio de determinadas
safras em comparação a diferentes usos dos recursos agrícolas, a localização e o
tamanho das safras, a negociação de commodities processadas ou não processadas, e o
volume e tipos das importações e exportações. Futuras políticas governamentais no
Brasil e no exterior podem causar efeito adverso sobre a oferta, demanda e preço dos
produtos da Jalles Machado, restringir sua capacidade de fechar negócios no mercado
em que atua e em mercados que pretende atingir, podendo ter efeito adverso nos seus

resultados operacionais e, consequentemente, podendo afetar a capacidade de
pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. Os preços do açúcar, assim
como os preços de outras commodities no Brasil, estiveram, no passado, sujeitos a
controle pelo Governo Brasileiro, até 1997.

Medidas de controle de preços podem ser impostas novamente no futuro.
Quaisquer alterações nas políticas e regulamentações governamentais em relação
ao etanol, açúcar ou cana-de-açúcar poderão afetar adversamente a Jalles
Machado. Atualmente, não há legislação ou regulamento vigente que forneça ao
Governo Brasileiro o poder de determinar diretamente os preços do petróleo,
produtos derivados do petróleo, etanol hidratado carburante ou gás natural veicular
– GNV. Desta forma, considerando que a variação do preço do petróleo impacta
diretamente o preço do etanol hidratado carburante, na medida em que este
precisa se manter competitivo em relação àquele principalmente no mercado
interno, o fluxo de pagamento decorrente dos Direitos Creditórios do Agronegócio
poderá ser afetado. Não é possível garantir que não haverá, no futuro, a imposição
de regulamentações de controle de preços ou limitação na venda de Etanol
Hidratado Carburante.

Risco relacionados aos CRA e à Oferta

Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta pode afetar a formação da taxa de
remuneração dos CRA e diminuir a liquidez dos CRA no mercado secundário.

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá afetar adversamente a
formação da taxa de remuneração final dos CRA e poderá resultar na redução da
liquidez dos CRA. A remuneração dos CRA será definida após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da regulamentação em vigor, serão
aceitas no Procedimento de Bookbuilding intenções de investimento de
Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que poderá impactar
adversamente a formação da taxa de remuneração final dos CRA e poderá
promover a redução da liquidez esperada dos CRA no mercado secundário.
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Risco de Adoção da Taxa DI-Over para cálculo da Remuneração

A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a
cláusula que sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI-Over
divulgada pela CETIP. A referida súmula não vincula as decisões do Poder Judiciário e
decorreu do julgamento de ações judiciais em que se discutia a validade da aplicação da
Taxa DI-Over divulgada pela CETIP em contratos utilizados em operações bancárias
ativas. Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser
aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI-Over não é válida como
fator de remuneração dos CRA. Em se concretizando referida hipótese, o índice que vier
a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI-Over, poderá: (i) ampliar o
descasamento entre os juros da CPR Financeira e a Remuneração; e/ou (ii) conceder aos
Titulares de CRA juros remuneratórios inferiores à atual Remuneração, bem como
limitar a aplicação de fator de juros limitado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da
legislação brasileira aplicável à fixação de juros remuneratórios.

Descasamento da Taxa DI-Over a ser utilizada para o pagamento da Remuneração

Todos os pagamentos de Remuneração serão feitos com base na Taxa DI-Over referente
ao período iniciado 2 (dois) Dias Úteis antes do início de cada período de acúmulo da
Remuneração (limitada à data de emissão da CPR Financeira) e encerrado no Dia Útil
anterior à respectiva Data de Pagamento da Remuneração. Nesse sentido, o valor da
Remuneração a ser paga ao titular de CRA poderá ser maior ou menor que o valor
calculado com base no período compreendido exatamente no intervalo entre a data de
início de cada período de acúmulo de remuneração e a respectiva Data de Pagamento
da CPR Financeira.

Risco de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado Total em decorrência da
não Recomposição dos Direitos Creditórios do Agronegócio ou por conta da
Indisponibilidade da Taxa DI-Over

A CPR Financeira prevê determinadas hipóteses em que devem ocorrer a recomposição

dos Direitos Creditórios do Agronegócio. Caso não haja a recomposição dos Direitos
Creditórios do Agronegócio nos termos e prazos previstos nestes instrumentos, a
Jalles Machado deverá efetuar a amortização extraordinária ou o resgate
antecipado total da CPR Financeira, conforme aplicável. Adicionalmente, em caso de
indisponibilidade da Taxa DI-Over, a CPR Financeira poderá ser resgatada
antecipadamente.

A realização da amortização extraordinária ou resgate antecipado total podem
diminuir o horizonte de investimento dos investidores caso tais pagamentos
tivessem sido realizados nas datas inicialmente previstas. Ademais, os investidores
podem não encontrar alternativas de investimento nas mesmas condições de prazo
e remuneração que as desta Emissão.

Risco de liquidez dos Direitos Creditórios do Agronegócio

A Emissora poderá passar por um período de falta de liquidez na hipótese de
descasamento entre o recebimento dos Direitos Creditórios do Agronegócio em
relação aos pagamentos derivados dos CRA.

Risco de crédito

A Emissora está exposta ao risco de crédito decorrente do não recebimento dos
Direitos Creditórios do Agronegócio que lastreiam os CRA. Essa impontualidade, se
reiterada, poderá importar a insolvência da Emissora.

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores
decorrem direta ou indiretamente dos pagamentos dos Direitos Creditórios do
Agronegócio e/ou da liquidação das garantias de Cessão Fiduciária de Recebíveis,
Penhor Agrícola e/ou Penhor Mercantil. Os recebimentos de tais pagamentos ou
liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de
juros e amortizações dos CRA, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa
esperado dos CRA.
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Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos
os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Direitos Creditórios
do Agronegócio e das garantias de Cessão Fiduciária de Recebíveis, Penhor Agrícola
e/ou Penhor Mercantil, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRA, a
Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento
de eventuais saldos aos Investidores.

Adicionalmente, a realização de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de
reinvestimentos por parte do Investidor à mesma taxa estabelecida como remuneração
dos CRA.

Risco do Quórum de deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais de Titulares de CRA são
aprovadas pelos quóruns previstos no Termo de Securitização. Os Investidores que
detenham pequena quantidade de CRA, apesar de discordarem de alguma deliberação a
ser votada em Assembleia Geral de Titulares de CRA, podem ter que aceitar as decisões
tomadas pelos detentores dos CRA que se enquadrem nos quóruns acima mencionados.
Como não há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular de
CRA em determinadas matérias submetidas à deliberação em assembleia geral, os
Investidores poderão ser prejudicados em decorrência de deliberações tomadas em
desacordo com os seus interesses.

Baixa Liquidez no Mercado Secundário

O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio no Brasil apresenta
baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para
negociação dos CRA que permita sua alienação pelos subscritores desses valores
mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. O Investidor que adquirir os CRA
poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar
preparado para manter o investimento nos CRA por todo o prazo da Emissão.

Risco de integralização dos CRA com ágio

Os CRA, quando de sua negociação em mercado secundário e, portanto, sem qualquer
responsabilidade, controle ou participação da Emissora e/ou dos Coordenadores,

poderão ser integralizados pelos novos Investidores com ágio, calculado em função
da rentabilidade esperada por esses Investidores ao longo do prazo de amortização
dos CRA originalmente programado. Em caso de antecipação do pagamento dos
Direitos Creditórios do Agronegócio, os recursos decorrentes dessa antecipação
serão imputados pela Emissora na amortização extraordinária ou resgate
antecipado dos CRA, nos termos previstos no Termo de Securitização, hipótese em
que o valor a ser recebido pelos Investidores poderá não ser suficiente para
reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de
rentabilidade que motivou pagamento do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio
Separado, nem a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação
dos interesses dos Titulares de CRA.

Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRA poderá acarretar redução
de liquidez dos CRA para negociação no mercado secundário

Alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de
ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão
sujeitos a regulamentações específicas que condicionam seus investimentos em
valores mobiliários a determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de
classificações de risco obtidas com relação aos CRA pode obrigar esses investidores
a alienar seus CRA no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente o
preço desses CRA e sua negociação no mercado secundário.

Decisões judiciais sobre a MP nº 2.158/01 podem comprometer o regime fiduciário
sobre os créditos de certificados de recebíveis do agronegócio

A MP nº 2.158/01, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que “as normas que
estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa
física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal,
previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que
lhes são atribuídos”. Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que “desta forma
permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das
rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham
sido objeto de separação ou afetação”.
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Por força da norma acima citada, os Direitos Creditórios do Agronegócio e os recursos
dele decorrentes, inclusive a Garantia, não obstante serem objeto do Patrimônio
Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da
Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas
físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista
as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os
detentores destes créditos com os detentores dos CRA, de forma privilegiada, sobre o
produto de realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, em caso de falência.
Nesta hipótese, é possível que Direitos Creditórios do Agronegócio não venham a ser
suficientes para o pagamento integral dos CRA após o pagamento daqueles credores.

Inadimplência da CPR Financeira

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da
emissão de CRA depende do adimplemento pela Jalles Machado da CPR Financeira. O
Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares de CRA, não conta com
qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e
tempestivo pelos Titulares de CRA dos montantes devidos dependerá do adimplemento
da CPR Financeira pela Devedora, em tempo suficiente para o pagamento dos valores
devidos aos Titulares de CRA. Não há quaisquer garantias de que os procedimentos de
cobrança judicial ou extrajudicial da CPR Financeira e/ou excussão das garantias de
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Penhor Agrícola e/ou Penhor Mercantil a ele vinculadas
terão um resultado positivo aos Titulares do CRA, e mesmo nesse caso, não se pode
garantir que a excussão das garantias seja suficiente para a integral quitação dos valores
devidos pela Devedora de acordo com a CPR Financeira. A ocorrência de eventos que
afetem a situação econômico-financeira da Jalles Machado poderá afetar
negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações
perante os Titulares do CRA.

Risco Referente à Execução do Penhor Agrícola e/ou Penhor Mercantil

A efetividade da execução do Penhor Agrícola e/ou do Penhor Mercantil depende: (i) da

efetiva alienação dos Bens Empenhados para terceiros interessados com a efetiva
entrega; (ii) do preço que essa alienação será realizada, considerando os custos de
transporte, armazenamento e o próprio preço de tais produtos no mercado; e (iii)
do não desaparecimento dos Bens Empenhados antes da sua alienação e/ou
retirada. Qualquer dificuldade que a Emissora tenha para executar essa garantia
poderá prejudicar os Titulares de CRA.

Riscos Relacionados ao Contrato de Fornecimento

A Emissora correrá o risco de crédito da Devedora, consubstanciado na
possibilidade de que esta deixe de arcar com suas obrigações de entrega de açúcar,
nos termos do Contrato de Fornecimento. Nesse caso, o Offtaker poderia deixar de
cumprir com suas obrigações de pagar o açúcar, o que comprometeria os fluxos de
recebíveis da presente operação, na medida em que tais pagamentos são parte
significativa da fonte de recursos de que dispõem a Devedora para honrar a CPR
Financeira e, por consequência, a Emissora para honrar os CRAs. A Devedora e a
Emissora correrão o risco de crédito do Offtaker, consubstanciado na possibilidade
de que este deixe de realizar o pagamento pelo açúcar recebido da Devedora, nos
termos do Contrato de Fornecimento. Pelas mesmas razões do parágrafo anterior,
tal inadimplemento poderia comprometer os fluxos de recebíveis da presente
operação.

Adicionalmente, o Contrato de Fornecimento vigerá até a safra 2017/2018, prazo
inferior ao prazo da operação. Caso a Devedora não (i) renove o prazo do Contrato
de Fornecimento; ou (ii) celebre um novo contrato de fornecimento com uma das
instituições mencionadas no item 8.2.6.5.1. da CPR Financeira, não haverá garantia
de cessão fiduciária de recebíveis e não há como garantir o pagamento integral e
tempestivo dos CRA.
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Riscos relacionados à insuficiência das garantias de Cessão Fiduciária de Recebíveis,
Penhor Agrícola e/ou Penhor Mercantil

A impontualidade ou o inadimplemento relativo aos Direitos Creditórios do
Agronegócio poderá levar à necessidade de execução das garantias de Cessão Fiduciária
de Recebíveis, Penhor Agrícola e/ou Penhor Mercantil. Não é possível assegurar que as
garantias serão executadas, caso necessário, em tempo e valores adequados de forma a
garantir o pagamento integral e tempestivo dos CRA.

Risco de diminuição da quantidade dos Bens Empenhados

Na Data de Emissão, os Bens Empenhados encontram-se cultivados em imóveis que
representam uma área total de [●] ha, sendo todos representados por imóveis de
propriedade de terceiros. Desta área total, [●] hectares, que representam [●]%, tem
contratos de parceria cuja vigência é inferior ao vencimento dos CRA. Caso referidos
contratos de parceria não sejam prorrogados, a quantidade de Bens Empenhados pode
ser reduzida de forma substancial, acarretando a necessidade de Reforço e
Complementação de Garantia. Caso a Jalles Machado não cumpra com as obrigações de

reforço assumidas no âmbito da CPR Financeira, os CRA poderão ser afetados
adversamente.

Não oposição à Repactuação

A Emissora, mediante o recebimento da Comunicação de Repactuação, divulgará o
Aviso de Repactuação de forma a comunicar aos Titulares dos CRA acerca da proposta
de Repactuação. Os Titulares de CRA terão até o Prazo Final para Manifestação à
Repactuação para manifestarem-se, por escrito ou mediante envio da manifestação por
e-mail para operacoes@apicesec.com.br e para operacional@pentagonotrustee.com.br,
se concordam ou discordam com a Repactuação. Caso os Aceitantes à Repactuação em
conjunto com os Não Manifestantes à Repactuação representem menos do que 20.000
(vinte mil) unidades de CRA, a Repactuação não poderá ser realizada, ocasião em que a
CPR Financeira será resgatada antecipadamente na Data Limite da Repactuação, pelo
Valor Devido, acrescido da Remuneração até a Data Limite da Repactuação, e os
Titulares dos CRA terão os seus CRA resgatados antecipadamente.

Caso os Aceitantes à Repactuação em conjunto com os Não Manifestantes à
Repactuação representem o equivalente ou mais do que 20.000 mil unidades de
CRA, a Repactuação poderá ser realizada desde que a Devedora amortize
extraordinariamente a CPR Financeira, no montante equivalente ao saldo devedor
dos Não Aceitantes à Repactuação, para viabilizar o resgate dos CRA detidos por
estes, na Data Limite da Repactuação, sendo que, neste caso, os Não Manifestantes
à Repactuação, assim como os Aceitantes á Repactuação, permanecerão na
operação. Caso um Titular de CRA não se manifeste durante o prazo estabelecido,
tal Titular de CRA perderá a oportunidade de ter seus CRA amortizados
extraordinariamente, estando sujeito às regras da Repactuação, que poderão
divergir do perfil de risco ou rentabilidade originalmente pretendido pelo Titular de
CRA quando de seu investimento.

Riscos relacionados à Tributação dos CRA

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país
Titulares de CRA estão isentos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e de
declaração de ajuste anual de pessoas físicas, sendo que não é possível garantir que
tal tratamento tributário não será alterado ao longo do tempo. Eventuais alterações
na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando alíquotas do
imposto de renda incidente sobre os CRA, ou ainda a criação de novos tributos
aplicáveis aos CRA, poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA
esperado pelos Investidores. A Emissora recomenda que os interessados na
subscrição dos CRA consultem seus assessores tributários e financeiros antes de se
decidir pelo investimento nos CRA, especialmente no que se refere ao tratamento
tributário específico a que estarão sujeitos com relação aos investimentos no CRA.

Além disso, não há unidade de entendimento quanto à tributação aplicável sobre os
ganhos decorrentes de alienação dos CRA no mercado secundário. Existem pelo
menos duas interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente
sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aplicação dos CRA,
quais sejam: (i) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA estão sujeitos
ao imposto de renda na fonte, tais como os rendimentos de renda fixa, em
conformidade com as alíquotas regressivas previstas no artigo 1º da Lei nº
11.033/04; e
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(ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA são tributados como ganhos
líquidos nos termos do artigo 52, parágrafo segundo, da Lei nº 8.383/91, com a redação
dada pelo artigo 2 º da Lei nº 8.850/94, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser
recolhido pelo vendedor até o último Dia Útil do mês subsequente ao da apuração do
ganho, à alíquota de 15% (quinze por cento) estabelecida pelo artigo 2º, inciso II, da Lei
nº 11.033/04. Vale ressaltar que não há jurisprudência consolidada sobre o assunto.
Divergências no recolhimento do imposto de renda devido podem ser passíveis de
sanção pela Receita Federal do Brasil.

Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio Separado

A totalidade do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração
temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado. Sendo assim,
caso a Emissora seja responsabilizada pelos prejuízos ao Patrimônio Separado, o
patrimônio da Emissora não será suficiente para indenizar os Titulares de CRA.

Risco de Estrutura

A presente Emissão tem o caráter de “operação estruturada”. Desta forma, e pelas
características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico
e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados
através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No
entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no
mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRA, em situações de
stress, poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo
e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

Não realização do Patrimônio Separado

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como
objeto social a aquisição e securitização de créditos do agronegócio por meio da
emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, cujos patrimônios são
administrados separadamente, nos termos da Lei nº 9.514/97 e da Lei nº 11.076/04.

Qualquer atraso ou falta de recebimento dos Direitos Creditórios do Agronegócio
pela Emissora afetará negativamente a capacidade da Emissora de honrar suas
obrigações decorrentes dos CRA.

Na hipótese da Emissora ser declarada insolvente, com relação as obrigações
assumidas no Termo, conforme aqui previsto, o Agente Fiduciário poderá assumir
temporariamente a administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação
deste, que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os

Titulares de CRA.

Não aquisição de créditos do agronegócio

A Emissora não possui a capacidade de originar créditos para securitização, sendo
suas emissões realizadas com créditos originados por terceiros. Portanto, o sucesso
na identificação e realização de parcerias para aquisição de créditos é fundamental
para o desenvolvimento de suas atividades. A Emissora pode ter dificuldades em
identificar oportunidades atraentes ou pode não ser capaz de efetuar os
investimentos desejados em termos economicamente favoráveis. A falta de acesso
a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e
desenvolvimento futuros das atividades da Emissora, o que pode prejudicar sua
situação financeira, assim como seus resultados operacionais.

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de
atividades, como auditores, agente fiduciário, agente de cobrança, dentre outros.
Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores de serviços aumentem
significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agilidade
esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de
serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar
adversamente os resultados da Emissora, bem como criar Ônus adicionais ao
Patrimônio Separado.
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Adicionalmente, caso alguns destes prestadores de serviços sofram processo de
falência, aumentem significativamente seus preços ou não prestem serviços com a
qualidade e agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do
prestador de serviço, o que poderá afetar negativamente as atividades da Emissora e,
conforme o caso, as operações e desempenho referentes à Emissão.

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de
recursos decorrentes dos Direitos Creditórios do Agronegócio

A Emissora, na qualidade de cessionária dos Direitos Creditórios do Agronegócio, e o
Agente Fiduciário, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM nº 28/83, são responsáveis
por realizar os procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio, de

modo a garantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRA. A realização inadequada
dos procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio por parte da
Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulamentação
aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRA. Adicionalmente, em caso de
atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial dos Direitos Creditórios
do Agronegócio ou em caso de perda dos documentos comprobatórios dos Direitos
Creditórios do Agronegócio também pode ser afetada a capacidade de satisfação do
crédito, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA.

Risco Relacionado à Perda do Direito de Exigir o Resgate Antecipado

Os Titulares do CRA têm o direito de exigir o Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência
de determinados eventos. No entanto, o exercício desse direito deverá ser realizado em
observância aos prazos estabelecidos pela Emissora quando da divulgação de fato
relevante específico relacionado a esse evento. Caso o direito do resgate antecipado
não venha a ser solicitado no prazo estabelecido no fato relevante o Titular do CRA não
poderá solicitar mais o resgate de seus CRA em razão do respectivo evento que tenha
ocorrido.

Não emissão de carta de conforto no âmbito da Oferta

O Código ANBIMA prevê entre as obrigações dos Coordenadores a necessidade de
envio à ANBIMA de uma cópia da carta conforto e/ou de manifestação escrita dos
auditores independentes da Emissora ou da Jalles Machado acerca da consistência
das informações financeiras constantes do Prospecto e/ou do formulário de
referência, relativas às demonstrações financeiras publicadas da Emissora. No
âmbito desta

Emissão, não será emitida carta de conforto. Os auditores independentes da
Emissora não se manifestaram e não se manifestarão sobre a consistência das
informações financeiras constantes no Prospecto.

Ocorrência de Liquidação do Patrimônio Separado

Na ocorrência de qualquer hipótese que incorra em Evento de Liquidação do
Patrimônio Separado, conforme previsto no Termo de Securitização e no Prospecto,
o Agente Fiduciário poderá assumir a custódia e administração dos créditos
integrantes do Patrimônio Separado. Em assembleia, os Titulares de CRA deverão
deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado,
inclusive para os fins de receber os Direitos Creditórios do Agronegócio ou optar
pela liquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser insuficiente para a quitação
das obrigações da Emissora perante os Titulares de CRA. Consequentemente, os
adquirentes dos CRA poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência da
liquidação do Patrimônio Separado, pois: (i) não há qualquer garantia de que
existirão, no momento do vencimento antecipado, outros ativos no mercado com
risco e retorno semelhante aos CRA; e (ii) a atual legislação tributária referente ao
imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de
aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma alíquota superior à que
seria aplicada caso os CRA fossem liquidados apenas quando de seu vencimento
programado.

(Páginas 133 e 134 do Prospecto)
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Embora as informações constantes neste Material Publicitário tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, e as perspectivas de desempenho
dos ativos e da Oferta sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com
essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO PRELIMINAR, PORÉM NÃO O
SUBSTITUEM. O PROSPECTO PRELIMINAR CONTÉM INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO E SUA LEITURA
POSSIBILITA UMA ANÁLISE DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA E DOS RISCOS A ELA INERENTES. AO POTENCIAL INVESTIDOR É
RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO PRELIMINAR, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES QUE TRATAM SOBRE OS FATORES DE
RISCO, AOS QUAIS O INVESTIDOR ESTARÁ SUJEITO.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas
neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos a complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da CVM.
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