
 
 

CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO-CASAN 
 

AVISO AOS ACIONISTAS 
 

A Cia. Catarinense de Águas e Saneamento - Casan, Companhia Aberta, com sede social na 
Cidade de Florianópolis Estado de Santa Catarina, na Rua Emilio Blun, 83, centro, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 82.508.433/0001-17, vem a Público comunicar aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que o Conselho de Administração deliberou, em reunião realizada em 31 de 
agosto de 2011. 
 
1. Aprovar o aumento do Capital Social da Companhia por parte do Governo do Estado de 
Santa Catarina em mais R$ 17.800.000,00 (dezessete milhões e oitocentos mil reais), mediante 
a emissão particular de 12.535.212 ações, sendo 6.267.606 ações Ordinárias e 6.267.606 ações 
preferenciais, passando o capital social atual de 702.559.220 ações para 715.094.432 ações. O 
preço de subscrição de cada ação Ordinária e Preferencial corresponde ao valor patrimonial de 
um real, quarenta e dois centavos (R$1,42); 
 
2. As razões para o presente aumento do capital, com exercício de direito de subscrição, dá-se 
em função de valores contabilizados para futuro aumento de capital de créditos já repassados 
pelo Acionista Majoritário (Governo do Estado), com a finalidade de aplicação em obras da 
Companhia no Estado de Santa Catarina; 
 
3. Fica assegurado aos acionistas da Companhia, com posição acionária na data de 27/09/2011, 
o direito de preferência de subscrição pelo prazo de 30 dias, (28/09/2011 a 27/10/2011) a contar 
da data (28/09/2011) publicação do AVISO AOS ACIONISTAS. Cada acionista terá direito de 
subscrição de 1,784221406% sobre o número de ações possuídas, respeitadas as espécies, as 
quais deverão ser exercidas em moeda corrente nacional nas Agencias do Itaú Unibanco S/A.;  
 
4. Os acionistas com ações depositadas na custódia fiduciária da BM&FBOVESPA deverão 
entrar em contato com a Corretora de Valores onde as ações se encontram em custódia, para 
que esta faça a subscrição; 
 
5. As ações decorrentes dessa emissão terão os mesmos direitos conferidos as ações 
existentes e gozarão em igualdade de condições, a todos os benefícios, dividendos, 
bonificações, desdobramentos, etc., que vierem a ser deliberados após a homologação do 
presente aumento de capital; 
 
6. Os acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações, poderão subscrevê-las em 
períodos subseqüentes a serem fixados e noticiados após o encerramento do período de 
preferência. 

 
Florianópolis, 28 de setembro de 2011 

 
 

Laudelino de Bastos e Silva 
Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores 

 


