
 
 

CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO- CASAN 
 

FATO RELEVANTE 
 

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, nos termos 
da Instrução CVM nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, comunicar aos seus acionistas e 
ao mercado em geral, que em 06 de novembro de 2013 a agência de classificação de 
risco Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu à CASAN o rating de crédito 
corporativo de longo prazo ‘brA+/Estável/--’, na Escala Nacional Brasil, por meio de 
relatório divulgado. 
A Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu também o rating ‘brA+’ à futura 
emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) da empresa com o Banco Petra S.A., 
no valor de até R$ 250 milhões, com vencimento em 2023, com o propósito de 
refinanciar obrigações no valor de aproximadamente R$ 175 milhões, alongando o 
atual perfil do endividamento da companhia. 
A Standart & Poor’s declarou ainda que a perspectiva do rating de crédito 
corporativo da Companhia é estável.  
No press release divulgado, a agência declara que os ratings emitidos foram 
fundamentados nas seguintes bases: (i), em bases individuais, o perfil de risco de 
negócios é ‘fraco’ e o perfil e o risco financeiro da companhia ‘agressivo’; (ii) a 
companhia é vinculada ao governo (GREs, na sigla em inglês) e na visão da agência há 
uma probabilidade ‘moderadamente alta’ de suporte tempestivo e suficiente do 
governo do Estado de Santa Catarina (BBB-/Estável/-- e brAAA/Estável/--) à 
companhia em um evento de dificuldades financeiras por parte desta; (iii) a companhia 
desempenha papel ‘importante’ junto ao governo do Estado de Santa Catarina como 
prestadora de um serviço essencial para 67% da população estadual, refletindo 
diretamente a preocupação do governo com a expansão do serviço de saneamento 
básico; (iv) no vínculo ‘forte’ da CASAN com o governo estadual, sendo que a agência 
acredita que a empresa continuará sob o controle do governo estadual, mantendo 
assim seu papel de instrumento de política pública para o setor de saneamento básico 
por parte do governo do Estado de Santa Catarina.  
Os ratings ora emitidos e divulgados pela S&P foram contratados pela empresa 
Planner Trustee DTVM Ltda (“Planner”), responsável pela estruturação, para 
companhia, de uma operação financeira junto ao mercado de capitais brasileiro. 
Acesso ao rating publicado S&P: www.standardandpoors.com.br 
 

Florianópolis, 07 de novembro de 2013. 
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