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“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO”

cÓdiGo iSin doS cRa da 1ª SÉRie: BRocTScRa1R3  
classificação de Risco definitiva pela Fitch Ratings Brasil Ltda. dos cRa da 1ª Série: aaasf(bra)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 22.390

CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63
Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040, São Paulo - SP 

anúncio de enceRRaMenTo da diSTRiBUiÇÃo PúBLica da 1ª (PRiMeiRa) SÉRie da 12ª 
(dÉciMa SeGUnda) eMiSSÃo de ceRTiFicadoS de ReceBÍVeiS do aGRoneGÓcio da

R$ 315.000.000,00
(trezentos e quinze milhões de reais) 

A 1ª (primeira) série da 12ª (décima segunda) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora foi aprovada em (i) assembleia geral extraordinária da Emissora 
realizada em 17 de março de 2014, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 20 de março de 2014, sob o nº 104.024/14-8 e publicada em 2 de abril de 2014 no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo (“doeSP”) e no Jornal “Diário Comercial” (em conjunto, “Jornais da emissora”); e (ii) reunião de diretoria da Emissora realizada em 04 de agosto de 2016, 
cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 05 de setembro de 2016, sob o nº 384.005/16-0 e publicada no Diário Oficial Estado de São Paulo e no Jornal “Diário Comercial”  
em 14 de outubro de 2016; e (iii) reunião de Diretoria da Emissora, realizada em 27 de setembro de 2016, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 11 de outubro de 2016,  
sob o nº 441.732/16-1 e publicada no Diário Oficial Estado de São Paulo e no Jornal “Diário Comercial” em 14 de outubro de 2016.

o ReGiSTRo da oFeRTa Foi concedido PeLa cVM eM 1 de noVeMBRo de 2016, SoB o nº cVM/SRe/cRa/2016/015.

Os CRA Seniores foram depositados eletronicamente em mercado de bolsa e/ou mercado de balcão organizado, conforme o caso, para (i) distribuição no mercado primário  
por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“ceTiP”), sendo a distribuição dos CRA Seniores liquidada financeiramente  
por meio da CETIP; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 - Módulo de Títulos e Valores Mobiliários (“ceTiP21”), administrado e operacionalizado pela CETIP,  
sendo as negociações liquidadas financeiramente e os CRA Seniores depositados eletronicamente na CETIP.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRA Seniores é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,  
instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205, inscrita no CNPJ/MF  
sob o nº 36.113.876/0001-91 (“escriturador”). 

O agente fiduciário da 1ª (primeira) série da 12ª (décima segunda) emissão é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima qualificada (“agente Fiduciário”). 
Além da prestação de serviços relacionada à Emissão, o Agente Fiduciário tem relações comerciais com a Emissora, referentes à prestação de serviço Agente Fiduciário e/ou agente 
escriturador e liquidante em outras emissões de certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários da Emissora.

ocTanTe SecURiTiZadoRa S.a., sociedade por ações, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.139.922/0001-63, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUceSP”) sob o NIRE nº 35.3.0038051-7,  
e com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“cVM”) sob o nº 22.390 (“emissora” ou “octante”), em conjunto com o Banco J.P. MoRGan S.a., 
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,  
nº 3.729, 6º, 7º e 10º ao 15º andares, CEP 04538-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98, na qualidade de instituição intermediária líder (”coordenador Líder”  
ou “J.P. Morgan”) e com o Banco SanTandeR (BRaSiL) S.a., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42,  
na qualidade de instituição intermediária (“coordenador” ou “Santander”, e quando em conjunto com o J.P. Morgan, “coordenadores”), e as Instituições Participantes  
(i) Ágora corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.a.; (ii) alfa corretora de câmbio e Valores Mobiliários S.a.; (iii) Banco BnP Paribas Brasil S.a.; (iv) Banco Bradesco S.a.;  
(v) Banco BTG Pactual S.a.; (vi) Banco caixa Geral - Brasil S.a.; (vii) Banco daycoval S.a.; (viii) Banco Fator S.a.; (ix) Banrisul S.a. corretora de Valores Mobiliários  
e câmbio; (x) Bradesco S.a. corretora de Títulos e Valores Mobiliários; (xi) ca indosuez Wealth (Brazil) S.a. distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; (xii) citigroup 
Global Markets Brasil corretora de câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.a.; (xiii) credit Suisse Hedging-Griffo corretora de Valores S.a.; (xiv) easynvest - Título 
corretora de Valores S.a.; (xv) Futurainvest dTVM Ltda.; (xvi) itaú corretora de Valores S.a.; (xvii) itaú Unibanco S.a.; (xviii) J. Safra corretora de Valores e câmbio Ltda.;  
(xix) LLa distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xx) Reliance distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xxi) Rico corretora de Títulos  
e Valores Mobiliários S.a.; (xxii) Senso corretora de câmbio e Valores Mobiliários S.a.; (xxiii) Socopa corretora Paulista S.a.; (xxiv) Votorantim corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.; e (xxv) XP investimentos corretora de câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.a., comunicam que, no âmbito da distribuição pública,  
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“cVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“instrução cVM 400”), de certificados de recebíveis 
do agronegócio da 1ª (primeira) série da 12ª (décima segunda) emissão da Emissora (“oferta” e “cRa Seniores”, respectivamente), foram subscritos e integralizados 315.000  
(trezentos e quinze mil) CRA Seniores, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) cada, na data de emissão, qual seja, 14 de outubro de 2016,  
perfazendo o montante total de: 
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Para informações adicionais sobre o Agente Fiduciário, favor entrar em contato pelo site www.oliveiratrust.com.br, pelo e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br  
ou pelo telefone (21) 3514-0000, diretamente com o Sr. Antonio Amaro.

O presente Anúncio de Encerramento será divulgado nos seguintes websites: (i) Emissora - www.octante.com.br (neste website, clicar em “CRA”, “Avisos e Anúncios” e posteriormente 
clicar em “Anúncio de Encerramento” no ícone “Monsanto - R$315.000.000”); (ii) J.P. Morgan - www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/monsantocra - 
neste website acessar “Anúncio de Encerramento”; (iii) Santander - www.santander.com.br/prospectos - (neste website, acessar “Confira as Ofertas em Andamento” e, por fim, localizar 
o “Anúncio de Encerramento da 1ª Série da 12ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A. - Monsanto”);  (iv) CETIP - www.cetip.com.br  
(nesse website acessar “Comunicados e Documentos”, em seguida acessar o link “Publicação de Ofertas Públicas” e no campo “Título” digitar “Octante” e clicar em “Filtrar”,  
em seguida, na tabela clicar no link do Anúncio de Encerramento da Oferta; (v) CVM - www.cvm.gov.br (nesse website acessar “Informações  de Regulados” ao lado esquerdo da tela,  
clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhia”, clicar em “Documentos e Informações de Companhias”, buscar “Octante Securitizadora S.A.” no campo disponível. 
Em seguida, acessar “Octante Securitizadora S.A.” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em “Anúncio de Encerramento  
de Distribuição Pública da 1ª série da 12ª Emissão de CRA da Octante Securitizadora S.A.”), sem prejuízo de sua eventual publicação, conforme faculdade prevista no §1º do artigo 54-A 
da Instrução CVM 400, no jornal “Valor Econômico” pela Emissora e pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400. 

Para todos os fins de direito, a titularidade dos cRa Seniores será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo escriturador. adicionalmente,  
será reconhecido como comprovante de titularidade dos cRa Seniores o extrato, em nome do titular dos cRa Seniores, emitido pela ceTiP, para os cRa Seniores 
depositados eletronicamente na ceTiP. 

Os CRA Seniores foram subscritos por:

classificação dos adquirentes dos cRa Seniores

cRa Seniores

número de 
Subscritores

Quantidade de 
cRa Seniores Subscritos

Pessoas Físicas 864 241.909

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento – –

Entidades de Previdência Privada – –

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição – –

Instituições Financeiras ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio – –

Demais Instituições Financeiras 2 73.091

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio – –

Demais Pessoas Jurídicas – –

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio – –

Outros – –

ToTaL 866 315.000

o ReGiSTRo da oFeRTa nÃo iMPLica, PoR PaRTe da cVM, GaRanTia de VeRacidade daS inFoRMaÇõeS PReSTadaS oU JULGaMenTo SoBRe a QUaLidade 
da eMiSSoRa, BeM coMo SoBRe oS cRa SenioReS diSTRiBUÍdoS.

 TERMOS DEFINIDOS

Os termos definidos com letras maiúsculas neste Anúncio de Encerramento que não contêm definição possuem os mesmos significados a eles atribuídos no Termo de Securitização, 
Contrato de Distribuição e/ou Prospectos, conforme o caso. 

4 de novembro de 2016

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e 
Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem 
distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

cooRdenadoR LÍdeR cooRdenadoR


