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Nos termos do disposto no artigo 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”), da Instrução da CVM nº 
358, de 03 de janeiro de 2002, conforme em vigor, VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade 
por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM sob o nº 23.990, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7º andar, Pinheiros, CEP 
05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o 
nº 25.005.683/0001-09 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA 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 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º 
andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder 
(“Coordenador Líder”), o BB–BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Senador Dantas, 105, 37º andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o 
nº 24.933.830/0001-30 (“BB-BI”) e 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, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 
04543-011, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, quando referido em conjunto 
com o Coordenador Líder e com o BB-BI, os “Coordenadores”), comunicam que foram subscritos e 
integralizados 250.000 (duzentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis imobiliários da 1ª série da 4ª 
emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais (“CRI”, “Emissão” e “Oferta”, respectivamente), 
com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja 
13 de março de 2019, o valor total de: 

R$250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais) 

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados 
iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública 
de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 4ª Emissão da VERT 
Companhia Securitizadora” (“Prospecto Definitivo”). 

No âmbito da Oferta, poderiam ter sido convidadas, mas não foram, instituições financeiras autorizadas a 
operar no sistema de distribuição de valores mobiliários, as quais poderiam ser, mas não foram, 
contratadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta apenas para recebimento de ordens, na 
qualidade de participante especial, sendo que, neste caso, seriam celebrados os contratos de adesão, 
nos termos do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido) entre o Coordenador Líder e referidas 
instituições (“Participantes Especiais”, e, em conjunto com os Coordenadores, as “Instituições 
Participantes da Oferta”, conforme o caso). 
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1 APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS DA EMISSÃO 

1.1 A operação de securitização referente à emissão dos CRI e a emissão das Debêntures foi 
aprovada em Reunião do Conselho de Administração da RAIA DROGASIL S.A., sociedade por 
ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM sob o nº 5258, com sede na 
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Bairro Vila Butantã, CEP 05.339-000, na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.585.865/0001-51, com seus atos 
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o 
NIRE 35.300.035.844 (“Devedora”) realizada em 1 de fevereiro de 2019, na qual (i) foram 
aprovados os termos e condições da emissão das Debêntures (conforme definido no Prospecto 
Definitivo), nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”); e (ii) a diretoria da Devedora foi 
autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ali 
consubstanciadas, abrangendo a celebração de todos os documentos necessários à 
concretização da emissão das Debêntures, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP em 8 
de fevereiro de 2019, sob o nº 78.825/19-2, e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (“DOESP”) e no jornal “O Estado de São Paulo” em 19 de fevereiro de 2019, em 
atendimento ao disposto no artigo 62, inciso I, no artigo 142, parágrafo 1º, e no artigo 289, da Lei 
das Sociedades por Ações. 

1.2 A subscrição e integralização das Debêntures, a cessão das CCI (conforme definido no Prospecto 
Definitivo) representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários (conforme definido no Prospecto 
Definitivo) e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram aprovados por 
deliberação da Reunião de Sócios da COMPASS CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA E 
INVESTIMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05407-
003, inscrita no CNPJ sob o nº 20.748.197/0001-59 (“Cedente”) realizada em 1 de fevereiro de 
2019, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP, em 25 de fevereiro de 2019, sob o nº 
119.470/19-6. 

1.3 A Emissão e a Oferta foram aprovadas na Assembleia Geral da Emissora realizada em 23 de 
maio de 2017, com sua ata devidamente registrada na JUCESP sob o nº 297.972-17-0, em 
sessão de 03 de julho de 2017, publicada no jornal “Diário Comercial” e DOESP em 18 de julho 
de 2017, e na Reunião da Diretoria realizada em 8 de outubro de 2018, cuja ata foi devidamente 
arquivada na JUCESP, em 24 de outubro de 2018, sob o nº 508.611/18-0, conforme retificada e 
ratificada (i) na Reunião da Diretoria realizada em 10 de dezembro de 2018, cuja ata foi 
devidamente arquivada na JUCESP, em 19 de dezembro de 2018, sob o nº 589.121/18-2; e (ii) na 
Reunião da Diretoria realizada em 1 de fevereiro de 2019, cuja ata foi devidamente arquivada na 
JUCESP, em 11 de fevereiro de 2019, sob o nº 82.579/19-2. 

2 AGENTE FIDUCIÁRIO 

2.1 Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, financeira, com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38 
(www.pentagonotrustee.com.br) (“Agente Fiduciário” ou “Instituição Custodiante”).  
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2.1.1 O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio das Sras. Karolina Vangelotti, Marcelle 
Motta Santoro e do Sr. Marco Aurélio Ferreira, no endereço acima, no telefone +55 (21) 
3385-4565 e no correio eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br. 

2.1.2 Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 
2016, conforme em vigor, as informações acerca dos outros serviços prestados pelo 
Agente Fiduciário à Emissora podem ser encontradas no “Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª série da 4ª Emissão 
da VERT Companhia Securitização”, celebrado, em 1 de fevereiro de 2019, entre a 
Emissora e o Agente Fiduciário, e na seção “Agente Fiduciário” do Prospecto Definitivo.  

3 BANCO LIQUIDANTE E ESCRITURADOR 

3.1 A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos CRI é o Banco Bradesco S.A., 
instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo “Cidade de 
Deus”, Bairro Vila Yara, s/nº, CEP 06029-900 inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12.  

3.2 A instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRI é o Banco Bradesco S.A., 
instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo “Cidade de 
Deus”, Bairro Vila Yara, s/nº, CEP 06029-900 inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12.  

4 DEPÓSITO PARA DISTRIBUIÇÃO, NEGOCIAÇÃO, CUSTÓDIA ELETRÔNICA E LIQUIDAÇÃO 
FINANCEIRA 

4.1 Os CRI foram depositados para (a) distribuição no mercado primário, por meio do (i) MDA – 
Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP 
UTVM); e (ii) sistema de distribuição de ativos em mercado primário, administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de 
compensação e liquidação da B3 (Segmento CETIP UTVM) e/ou da B3, conforme o caso; e (ii) 
negociação no mercado secundário, no (a) CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado 
de operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM); e (b) plataforma eletrônica de negociação 
de multiativos, administrado de operacionalizado pela B3, em mercado de bolsa, sendo a 
liquidação financeira e a custodia eletrônica realizada de acordo com os procedimentos da B3 
(Segmento CETIP UTVM) e/ou da B3, conforme o caso. 

A OFERTA FOI REGISTRADA PERANTE A CVM EM 13 DE MARÇO DE 2019, SOB O  
Nº CVM/SRE/CRI/2019/004. 
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Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRI foram subscritos por: 

Investidor 
Quantidade de 
Subscritores 

Quantidade de CRI 
Subscritos e Integralizados

Pessoas Físicas 851 223.494 

Clubes de Investimento - - 

Fundos de Investimento - - 

Entidades de Previdência Privada - - 

Companhias Seguradoras - - 

Investidores Estrangeiros - - 

Instituições Intermediárias da Oferta 2 26.506 

Instituições financeiras ligadas à Emissora, à Devedora, à 
Cedente e às Instituições Participantes da Oferta 

- - 

Demais Instituições Financeiras - - 

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, à 
Cedente e às Instituições Participantes da Oferta 

- - 

Demais Pessoas Jurídicas - - 

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais 
pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, à Cedente e às 
Instituições Participantes da Oferta 

- - 

Outros - - 

Total 853 250.000 

5 PESSOAS VINCULADAS 

5.1 Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, foi aceita a participação de Investidores da Oferta 
(conforme definido no Prospecto Definitivo) que sejam Pessoas Vinculadas (conforme definido no 
Prospecto Definitivo), sem limite máximo de participação em relação ao volume da Oferta. Como 
não foi verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRI 
originalmente ofertados foi permitida a colocação de CRI perante Investidores da Oferta que 
sejam Pessoas Vinculadas, sendo que as intenções de investimento realizados por Investidores 
da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas não foram automaticamente cancelados, nos termos do 
artigo 55 da Instrução CVM 400, incluindo a colocação dos CRI perante o Formador de Mercado 
(conforme definido no Prospecto Definitivo), no montante de 25.000 (vinte e cinco mil) CRI, 
equivalente à R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), considerando que o referido 
montante máximo a ser subscrito pelo Formador de Mercado encontra-se descrito nos Prospectos 
(conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do parágrafo único do artigo 55, da 
Instrução CVM 400. 
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6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

6.1 Este Anúncio de Encerramento está disponível nas seguintes páginas da rede mundial de 
computadores da Emissora, dos Coordenadores, da B3 (Segmento CETIP UTVM), da B3 e da 
CVM:  

(i) Emissora 

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA  
Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7ºandar 
São Paulo, SP 
CEP 05407-003 
At.: Fabio Bonatto; Fernanda Mello; Martha de Sá; Victória de Sá 
Tel.: (11) 3385-1800 
E-mail: dri@vertcap.com; operacoes@vert-capital.com 
Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.vert-capital.com/ (nesta página 
acessar “Emissões”, em seguida, acessar a emissão da 1ª série da 4ª emissão de 
certificados de recebíveis imobiliários da Emissora, e realizar o download do Prospecto 
Definitivo com a data de referência mais recente).  
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: http://www.vert-capital.com/ (nesta 
página acessar “Emissões”, em seguida, acessar a emissão da 1ª série da 4ª emissão de 
certificados de recebíveis imobiliários da Emissora, e realizar o download do Anúncio de 
Encerramento com a data de referência mais recente). 

(ii) Coordenador Líder  

BANCO ITAÚ BBA S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares 
CEP 04538-132, São Paulo - SP 
At.: Sr. José Lucas Iannibelli Santos 
Tel.: (11) 3296-9545 
E-mail: jose.santos@itaubba.com 
Site: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ 
Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-
negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “CRI Certificados de Recebíveis 
Imobiliários”, posteriormente, na seção “2019” e na subseção “Março”, clicar em 
“CRI_Raia Drogasil_Prospecto Definitivo”). 
Link para acesso direto ao Anúncio de Início: http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-
negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “CRI Certificados de Recebíveis 
Imobiliários”, posteriormente, na seção “2019” e na subseção “Março”, clicar em 
“CRI_Raia Drogasil_Anúncio de Encerramento”). 
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(iii) Coordenadores 

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 
Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro 
CEP 20031-923 
Rio de Janeiro - RJ 
At.: Sra. Mariana Boeing Rubiniak de Araujo  
Telefone: (11) 4298-7000 
E-mail: securitizacao@bb.com.br 
Website: www.bb.com.br 
Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.bb.com.br/ofertapublica (neste 
website, clicar em “CRI Raia Drogasil” e então clicar em “Leia o Prospecto Definitivo”). 
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.bb.com.br/ofertapublica 
(neste website, clicar em “CRI Raia Drogasil” e então clicar em “Leia o Anúncio de 
Encerramento”). 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, 24º andar 
CEP 04543-011, São Paulo - SP 
At.: Sr. Alishan Khan 
Tel.: (11) 3553-6518 
E-mail: akhan@santander.com.br 
Site: https://www.santander.com.br/ 
Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: 
https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-
publicas (neste website, acessar “Confira as Ofertas em Andamento” e, após, clicar em 
“CRI Raia Drogasil” e, por fim, fazer o download do Prospecto Definitivo).  
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: 
https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-
publicas (neste website, acessar “Confira as Ofertas em Andamento” e, após, clicar em 
“CRI Raia Drogasil” e, por fim, fazer o download do Anúncio de Encerramento). 

(iv) B3 (Segmento CETIP UTVM) e B3 

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar – Centro 
CEP 01010-901 – São Paulo, SP 
Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-
servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste website, buscar por 
“VERT Companhia Securitizadora” no campo disponível, em seguida acessar “VERT 
Companhia Securitizadora”, posteriormente, clicar em “Informações Relevantes” e em 
seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e acessar o Prospecto 
Definitivo com data de referência mais recente). 
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: 
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-
listadas.htm (neste website, buscar por “VERT Companhia Securitizadora” no campo 
disponível, em seguida acessar “VERT Companhia Securitizadora”, posteriormente, clicar 
em “Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição 
Pública” e acessar o Anúncio de Encerramento com data de referência mais recente). 
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(v) Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ ou 
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP  
Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.cvm.gov.br (neste website, acessar 
em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar 
em “Consulta a Informações de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e 
Eventuais de Companhias”, buscar por “VERT Companhia Securitizadora” no campo 
disponível. Em seguida, acessar “VERT Companhia Securitizadora” e posteriormente 
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em 
“Prospecto Definitivo” com data de referência mais recente). 
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.cvm.gov.br (neste website, 
acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em 
“Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, clicar em 
“Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, buscar por “VERT Companhia 
Securitizadora” no campo disponível. Em seguida, acessar “VERT Companhia 
Securitizadora” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No 
website acessar “download” em “Anúncio de Encerramento”). 

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA 
DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE 
DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS. 

  

19 de março de 2019 

Coordenadores 

 
  

Coordenador Líder   

 

Assessor Jurídico dos Coordenadores Assessor Jurídico da Devedora 

  

 


