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COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 23 de agosto de 2021 – A GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”) e a TERRA 

INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Coordenador 

Líder”), em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 30 de julho de 2021, informam 

que receberam hoje o Ofício nº 524/2021/CVM/SRE/GER-1, pelo qual a Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) revoga a suspensão da oferta pública de distribuição de certificados de 

recebíveis do agronegócio (“CRA”) da 1ª (primeira) série da 31ª (trigésima primeira) emissão da 

Emissora (“Oferta”), com produção de efeitos imediata. 

 

Nesse sentido, comunica-se aos investidores a modificação do cronograma indicativo da Oferta, o 

qual passará a vigorar nos seguintes termos, conforme previsto na nova versão do Prospecto 

Preliminar: 

 
Ordem 

dos 
Eventos 

Eventos Data Prevista (1)(2) 

1. 
Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do 
Prospecto Preliminar aos Investidores 

26/07/2021 

2. 

Início do Roadshow  
Início do Período de Reserva para Investidores Não-
Institucionais 
Início do Período de Reserva para Investidores Não-
Institucionais que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas 

27/07/2021 

3. 
Divulgação do Comunicado ao Mercado para abertura 
do prazo de desistência Início do Período de 

30/07/2021 
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Desistência 

4. 
Encerramento do Período de Desistência do 
Investimento 

05/08/2021 

5. 
Divulgação de novo Comunicado ao Mercado 
informando sobre revogação da suspensão da Oferta 
Início de novo Período de Desistência 

23/08/2021 

6. 
Encerramento do Período de Reserva para 
Investidores Não-Institucionais que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas 

27/08/2021 

7. Encerramento do novo Período de Desistência 30/08/2021 

8. 

Encerramento do Roadshow  
Encerramento do Período de Reserva para 
Investidores Não-Institucionais  
Procedimento de Bookbuilding 

09/09/2021 

9. 

Registro da Oferta pela CVM  
Divulgação do Anúncio de Início  
Disponibilização do Prospecto Definitivo  
Procedimento de alocação dos CRA(3) 

10/09/2021 

10. Data de Liquidação Financeira dos CRA 14/09/2021 

11. Divulgação do Anúncio de Encerramento(4) 15/09/2021 

12. Data de Início de Negociação dos CRA na B3 17/09/2021 
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e 
antecipações sem aviso prévio, a critério do Agente Administrativo e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no 
Cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos 
artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.  
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o 
Cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação da Oferta, manifestação de 
revogação da aceitação da Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, 
ver seção “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, na página 91 
do Prospecto Preliminar.  
(3) Data de Início da Oferta. 
(4) Data de Encerramento da Oferta. 

 

Os investidores interessados em adquirir os CRA no âmbito da Oferta poderão obter exemplares do 

Prospecto Preliminar nos websites indicados abaixo:  
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 Gaia Impacto Securitizadora S.A. 

Website: https://gaiaagro.com.br/emissoes/ (neste website, selecionar “2021” na caixa 

“Ano”, clicar em “31ª Cooperativas Emissão – Cooperativas Série e posteriormente 

selecionar “Prospecto Preliminar”)  

 

 Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Website: https://www.terrainvestimentos.com.br/ofertas-publicas/ (neste website, clicar 

em Gaia Impacto Securitizadora S.A. e selecionar a opção “Prospecto Preliminar”) 

 

 Comissão de Valores Mobiliários 

Website: www.cvm.gov.br (neste website, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações 

Periódicas e Eventuais de Companhias” ao lado esquerdo da tela clicar em “Consulta a 

Informações de Companhias”, clicar em “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, 

Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “Gaia Impacto 

Securitizadora S.A” no campo disponível, clicar sobre o nome da companhia, e 

posteriormente selecionar “Prospecto de Distribuição Pública”. No website acessar 

“download” em “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª (primeira) Série da 31ª 

(trigésima primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Impacto 

Securitizadora S.A.”). 

 

 B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão 
Website: http://www.b3.com.br (neste website, na categoria "Produtos e Serviços", 

acessar a aba “Negociação”, clicar em “Renda Fixa Privada e Pública”, e clicar em “Títulos 

Privados” seguido por “CRA”, na aba “Sobre o CRA”, clicar em "Prospectos", em seguida 

buscar por “Gaia Impacto Securitizadora S.A.” como Palavra-chave e clicar na opção 

“Filtrar” e, por fim, clicar na coluna “Arquivo” referente à linha do Prospecto Preliminar 

de Distribuição Pública da 1ª (primeira) Série da 31ª (trigésima primeira) Emissão de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Impacto Securitizadora S.A) 

 

A presente divulgação tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, 
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e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material 

de venda e/ou de divulgação do CRA e/ou da Oferta. 

 

Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste comunicado terão o mesmo significado 

a eles atribuídos no Prospecto Preliminar. 

 

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, 

EM ESPECIAL AS RESPECTIVAS SEÇÕES DE "FATORES DE RISCO". 
 


