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Este relatório baseia-se em informações do período entre junho de 2019 a dezembro de 2019. Este relatório não constitui
uma recomendação para comprar, manter ou vender instrumentos.

Resumo da Operação
Instrumento

Data de Início

Série Única da 3ª Emissão de
CRAs

Vencimento Final

14 de junho de 2019

Junho de 2023

Juros Remuneratórios

Cronograma de
Amortização

99,0% da Taxa DI Over

Pagamento semestral de
juros e principal em duas
parcelas, a primeira em
2022 e a segunda no
vencimento final da
operação.

Participantes
Emissão

Série Única da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da
Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização

Ativo Subjacente

Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-Financeira)

Devedora do Ativo
Subjacente

SLC Agrícola S.A. (SLC)

Agente Fiduciário e
Custodiante

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Ratings em Abril de 2019
Instrumento

Rating Atual(i)

Rating Inicial

Preço Unitário em 31
de Dezembro de 2019

Saldo da Operação em 31
de Dezembro de 2019

Série Única

brAA- (sf)

brAA- (sf)
preliminar

R$ 1.001,69

R$ 360.609.516,00

Amortização de Principal - Total
Pagamento de Juros - Total
(i)

R$ 10.244.862,00

O rating define a capacidade do emissor de efetuar os pagamentos do principal e dos juros referentes à emissão e está sujeito a mudanças a qualquer momento.
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O rating atribuído à série única da 3ª emissão de CRAs da Cibrasec reflete nossa opinião de
crédito sobre a CPR-Financeira, cuja única devedora é a SLC. Desse modo, entendemos que a
transação continua consistente com as premissas estabelecidas pela S&P Global Ratings.

A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da S&P Global Ratings atende emissores, seguradores, terceiros, intermediários e
investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer tanto ratings de crédito de dívida (que se aplicam a instrumentos específicos
de dívida) quanto ratings de crédito de empresas (que se aplicam a um devedor). Os ratings de crédito na Escala Nacional Brasil utilizam
os símbolos de rating globais da S&P Global Ratings com a adição do prefixo “br” para indicar “Brasil”, e o foco da escala é o mercado
financeiro brasileiro. A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito não é diretamente comparável à escala global da S&P Global Ratings
ou a qualquer outra escala nacional utilizada pela S&P Global Ratings ou por suas afiliadas, refletindo sua estrutura única, desenvolvida
exclusivamente para atender as necessidades do mercado financeiro brasileiro.

Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa visão sobre os fatores que são
relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são atribuídos em nossos Critérios e, por isso, devem ser lidos em
conjunto com tais Critérios. Consulte os Critérios de Rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. Informações
detalhadas estão disponíveis aos assinantes do RatingsDirect no site www.capitaliq.com. Todos os ratings afetados por esta ação de
rating são disponibilizados no site público da S&P Global Ratings em www.standardandpoors.com. Utilize a caixa de pesquisa localizada
na coluna à esquerda no site.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios

Metodologia de ratings de crédito nas escalas nacionais e regionais, 25 de junho de 2018

Critério Legal: Operações Estruturadas: Metodologia de avaliação de isolamento de ativos e de
sociedades de propósito específico, 29 de março de 2017

Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de outubro
de 2014

Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012

Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012

Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010

Entendendo as Definições de Ratings da S&P Global Ratings, 3 de junho de 2009
Artigos

Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of
Macroeconomic The top Five Macroeconomic Factors, 16 de dezembro de 2016

Latin American Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2015: The Effects Of
Regional Market Variables, 28 de outubro de 2015

Credit Conditions Latin America: Policy Uncertainty Undermines Growth Prospects, 30 de setembro de 2019

Tendência de ativos: Brasil continua liderando emissões de operações estruturadas na América Latina, 23 de setembro de
2019

Rating ‘brAA- (sf)’ atribuído à série única da 3ª emissão de CRAs da Cibrasec (Risco SLC
Agrícola), 29 de maio de 2019
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