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CNPJ nº 08.769.451/0001-08 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMISSORA 
 

 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, atual denominação da ISEC SECURITIZADORA 
S.A., sociedade devidamente constituída e existente nos termos das Leis do Brasil, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º Andar, 
Conjunto 215, CEP 04.533-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora”), em 
cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e, no âmbito da oferta pública de 
distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio integrantes da 1ª (primeira) 
e da 2ª (segunda) séries, da 34ª emissão da emissora (“Oferta”), em fase de registro 
perante a CVM, a qual ainda não se manifestou a seu respeito, com a participação do 
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 Kubitscheck, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º 
andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de 
instituição intermediária líder, e do BANCO BOCOM BBM S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de 
Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º Andar, Parte, Bairro do 
Comércio, CEP 40.015-010, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, por meio de 
sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3.311, 15º Andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.114.366/0003-20, na qualidade de instituição intermediária da Oferta, vem 
comunicar que, em razão das deliberações tomadas em Assembleia Geral da Emissora, 
realizada em 14 de junho de 2021, ocorreu a alteração da razão social da Emissora para 
“Virgo Companhia de Securitização”. 
 
A Emissora comunica, ainda, que alterou seu Estatuto Social de forma a refletir a nova 
denominação e que o endereço da sede social permanecerá o mesmo e em nada altera 
o endereço de contato informado nos documentos da Oferta. 
 
A Emissora informa, ainda, que, em atendimento à Instrução da CVM nº 480, de 7 de 
dezembro de 2009, conforme alterada, atualizará seu formulário cadastral e de 
referência e que está tomando todas as providências com a prática dos devidos atos, 
registros, publicações e demais medidas que se fazem indispensáveis para implementar 
desta alteração. 
 



O presente Comunicado ao Mercado encontra-se disponível para consulta no website 
da Emissora (https://www.somosvirgo.com/emissoes/n-emissao-34-n-serie-1-e-2) e no 
sistema mantido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). 
 

São Paulo, 15 de junho de 2021 
 
 

__________________________________ 
Daniel Monteiro Coelho de Magalhães  
Diretor de Relações com Investidores 
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