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COMUNICADO AO MERCADO
A RAÍZEN ENERGIA S.A. (“Raízen Energia” ou “Companhia”) vem a público comunicar ao
mercado que, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada na
presente data, uma readequação da estrutura de capital entre a Raízen Energia e sua
coligada Raízen Combustíveis, sem alteração do endividamento líquido do grupo Raízen ou
da posição final de caixa de cada uma das empresas, conforme descrito a seguir:
1. Aumento do capital dos atuais R$5.016.353.969,58 (cinco bilhões, dezesseis milhões,
trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito
centavos) para R$6.516.353.969,58 (seis bilhões, quinhentos e dezesseis milhões,
trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito
centavos), representando um aumento de capital efetivo de R$1.500.000.000,00 (um
bilhão e quinhentos milhões de reais), mediante a emissão de 1.340.687.564 (um bilhão,
trezentos e quarenta milhões, seiscentas e oitenta e sete mil, quinhentas e sessenta e
quatro) novas ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço unitário
de emissão de R$1,118828906, fixado com base no inciso II do §1º do artigo 170 da Lei nº
6.404/76. Este aumento será totalmente subscrito em partes iguais pelas acionistas (i)
Shell Brazil Holding BV, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.717.887/0001-57 (“SBHBV”) e (ii)
Cosan Investimentos e Participações S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.777.673/000118 (“CIP”).
2. O aumento do capital social ora subscrito será integralizado pelas acionistas acima
referidas até 31 de outubro de 2015, através do resgate de parte das ações que detém na
sociedade coligada da Companhia - Raízen Combustíveis S.A. (inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 33.453.598/0001-23) (“Raízen Combustíveis”).
As operações acima descritas resultam em uma redução do endividamento líquido da Raízen
Energia no valor de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) e em um
aumento do endividamento líquido da Raízen Combustíveis no mesmo valor. As operações
têm como contrapartida a transferência de instrumentos de dívida, portanto sem alterar a
posição final de caixa das duas empresas.
Após a conclusão das operações, as estruturas de capital da Raízen Energia e da Raízen
Combustíveis ficam mais adequadas a seus perfis individuais de risco e de geração de caixa.
O Departamento de Relações com Investidores da Raízen permanece à disposição para
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado, conforme segue:
Relações com Investidores
E-mail: ri@raizen.com
www.raizen.com/ri
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