
 
 

CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO- CASAN 
CNPJ 82.508.433/0001-17 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
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 informar que na reunião do Conselho de Administração, realizada no 
dia 27 de novembro de 2012, foi aprovado e autorizado a emissão de uma 
carta mandato, autorizando a Caixa Econômica Federal e a Distribuidora 
Planner Trustee DTVM Ltda. (coordenadores) a iniciarem os procedimentos 
burocráticos e comerciais, com vistas à colocação de Debêntures junto ao 
mercado, em um prazo de 60 dias. A operação cotada é de R$ 100.000.000,00 
(cem milhões de reais) para amortização trimestral, no prazo de 10 anos e sem 
carência, com oferta de Debêntures simples, não conversíveis em ações 
(nominativa e escritural); Espécie: Quirografária em Série Única; Regime de 
Colocação: Oferta Pública com Melhor Esforço; Remuneração Máxima da 
Operação: IPCA (atual = 5,45%aa) + 9,5% aa; (Tx. nominal de 1,202% a.m.); 
Comissionamento de Sucesso: na hipótese da remuneração da operação ser 
menor que o valor proposto o resultado será dividido em 80% para a CASAN e 
20% para os coordenadores; Comissionamento de Estruturação: 1,8% sobre o 
valor da operação = R$ 1.800.000,00; Custo Prestação de Serviços: 
Ressarcimento ao Coordenador dos custos com a agência de Rating = valor 
anual de R$ 16.000,00 = Total de R$ 160.000,00; Prazo Total da operação: 10 
anos = 120 meses; Sem Carência; Amortização: Trimestral dos juros + 
principal; Primeira parcela prevista: Março/2013 no valor de R$ 6.150.609,62 
(40 parcelas); Garantia = 1,5 vezes o valor da Prestação mensal da operação 
(R$ 9.226.000,00 = 16,4% do faturamento bruto).  

 
 
 

Florianópolis, 28 de novembro de 2012 
 
 
 

LAUDELINO DE BASTOS E SILVA 
Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores 

 


