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Este relatório baseia-se em informações do período entre junho de 2018 a março de 2021. Este relatório não constitui
uma recomendação para comprar, manter ou vender instrumentos.

Resumo da Operação
Instrumento

Data de Início

Vencimento
Final

Juros
Remuneratórios

169ª Série da 1ª Emissão de
CRAs

29 de junho de
2018

Junho de 2022

107% da Taxa DI
Over

Ativo Subjacente
Devedora do Ativo
Subjacente

Cronograma de
Amortização
Parcelas semestrais
de juros e pagamento
de principal em duas
parcelas bullet nos
meses de junho de
2021 e junho de 2022.
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Debêntures
Usina Batatais Açúcar e Álcool S.A. (Usina Batatais)

Ratings em Maio de 2021
Instrumento

Rating Atual (i)

Rating Inicial

Preço Unitário em 31
de Março de 2021

Saldo da Operação em 31
de Março de 2021

169ª Série da 1ª
Emissão de CRAs

brAA (sf)

brAA (sf)
preliminar

R$ 1.006,87

R$ 201.373.586,00

Amortização de Principal – Total
Pagamento de Juros - Total

R$25.685.604,00

(i) 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.

O rating atribuído aos CRAs reflete nossa opinião de crédito sobre as debêntures, que possuem
como única devedora a Usina Batatais. 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.
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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
− ARQUIVADO: Metodologia e Premissas da Estrutura de Risco de Contraparte, 25 de junho de
2013
− Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012
− ARQUIVADO: Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de
2012
− Critérios de investimento global para investimentos temporários em contas de transação, 31 de
maio de 2012
− ARQUIVADO: Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010
− ARQUIVADO: Entendendo as Definições de Ratings da S&P Global Ratings, 3 de junho de 2009
Artigo
− Rating da 169ª série da 1ª emissão da EcoAgro (Risco Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool)
rebaixado para ‘brAA (sf)’ e retirado de CreditWatch Negativo, 23 de janeiro de 2020
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Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating atribuído
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reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer obrigação decorrente da
atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por qualquer dano supostamente
sofrido por conta disso.
A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência
e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor de informações que
não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de determinadas
informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico.
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou dos
devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings públicos em
seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por assinatura), e pode
distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações
adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees.
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nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do Corporations Act).
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