
 

FATO RELEVANTE 

A COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN, companhia aberta, 
registrada na CVM sob o nº 01686-1, em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus 
acionistas e ao mercado em geral, que em 13 de novembro de 2013 a Reunião do Conselho de 
Administração aprovou à emissão de CCB’s - Cédulas de Crédito Bancário no valor de até R$ 250 
milhões (duzentos e cinquenta milhões de Reais). Os recursos obtidos com a negociação das CCB’s 
serão destinados para reestruturação do passivo da Companhia, com objetivo e alongamento do perfil 
das dívidas existentes e de viabilizar o fluxo de caixa necessário à cobertura do montante financeiro 
exigido como contrapartida nos financiamentos vinculados a execução do plano de investimentos da 
Companhia. 

A operação está sendo estruturada pela empresa Planner Trustee DTVM Ltda, por meio de “Carta 
Mandado” e o Banco Petra o registrados da CCB’s.  

A captação de recursos, mediante a emissão de uma ou mais CCB’s, de forma pública ou privada, será 
por meio do registrador Banco Petra, com as seguintes características principais: 

(i) Valor Nominal da Operação será de até R$ 250.000.000,00;  

(ii) Prazo de Vencimento será de até 120 meses contados a partir da data de emissão das cédulas; 

(iii) A dívida terá carência da amortização do principal de no mínimo 36 meses, com o pagamento 
mensal dos juros devidos no período; 

(iv) Incidirão encargos pré-fixados, cuja taxa efetiva anual a ser negociada como os pretensos 
investidores, será aplicada sobre o saldo devedor acrescido de 100% (cem por cento) da variação do 
IPCA/IBGE do mês anterior aplicados sobre o saldo devedor e os juros;  

(v) Conforme determina o Estatuto Social, o Conselho de Administração autorizou a cessão fiduciária 
pela Companhia, em garantia das obrigações por ela assumida no âmbito das CCBs, dos direitos 
creditórios emergentes da prestação dos serviços públicos de distribuição de água, coleta e 
tratamento de esgoto,  prestados pela Companhia e dos direitos creditórios a serem detidos pela 
Companhia contra a CAIXA FEDERAL (Banco Depositário), relativos aos depósitos a serem realizados 
na “Conta Vinculada” e na “Conta Garantia”, mediante a celebração de contrato específico de Cessão 
Fiduciária; 
 
(v.1) A garantia a ser cedida estará vinculada ao Fluxo de Recebíveis da Companhia, na ordem de 2,5 
vezes o valor da PMT mensal, por meio da conta corrente centralizadora da arrecadação estabelecida 
na CAIXA FEDERAL, que figurará no Contrato de Cessão Fiduciária; 

(v.2) Adicionalmente, será constituído um “Fundo de Reserva” com a duração até o cumprimento 
integral das Obrigações, mediante depósito remunerado de recursos na “Conta Garantia” em 
montante equivalente a 1 (uma) PMT vincenda. A conta corrente também será operacionalizada via 
CAIXA FEDERAL. 

Para estruturação da referida operação a CASAN já obteve “Rating de Crédito Corporativo” conceito  
‘brA+’ , atribuído em 06/11/2013 pela agência de rating Standard & Poor’s Ratings Services, para 
futura emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) por meio do Banco Petra S.A., no valor de 
até R$ 250 milhões e com vencimento em 2023. 

Florianópolis, 14 de novembro de 2013. 
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