RAIZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE nº 35300339169

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

Data, hora e local: Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2014, às 11:00 horas, na
sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º andar, sala 01,
Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(“Companhia”).
Presenças: Acionistas representando 100% do capital social, conforme se verifica
pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.
Composição da Mesa: Presidente – Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário –
Paulo Francisco de Almeida Lopes.
Convocação: Dispensada, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.
Deliberar sobre (i) a lavratura da ata desta Assembleia
Ordem do Dia:
Geral Extraordinária na forma de sumário, como faculta Art. 130, §1º, da Lei nº
6.404/76; e (ii) o aumento do capital social mediante a emissão de novas ações
preferenciais classe B.
Deliberações:
Posta em discussão as matérias constantes da ordem do
dia, por unanimidade dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias:
(i) a lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário,
como faculta Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; e
(ii) o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R$5.007.927.429,58 (cinco
bilhões, sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais
e cinquenta e oito centavos) para 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), representando um aumento efetivo de R$8.426.540,00
(oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta reais), mediante a
emissão de 7.818.300 (sete milhões, oitocentas e dezoito mil e trezentas) novas ações
preferenciais Classe B, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de

R$ 1,07779696 cada uma, fixado com base no inciso II do §1º do artigo 170 da Lei nº
6.404/76, aumento esse totalmente subscrito pela acionista COSAN S/A INDÚSTRIA
E COMÉRCIO (“COSAN”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.746.577/0001-15,
conforme boletim de subscrição anexo (Anexo I), com expressa concordância da
acionista SHELL BRAZIL HOLDING B.V., inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.717.887/0001-57, que renuncia ao direito de preferência que lhe assiste. O
aumento do capital social ora subscrito será integralizado até 31 de março de 2014 em
moeda corrente nacional pela acionista COSAN. Em decorrência do aumento de
capital aprovado conforme o item “ii” acima, foi atribuída nova redação ao “caput” do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos:
“Artigo 5º - O capital social, inteiramente subscrito e totalmente integralizado, é
de 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),
dividido em 6.036.601.568 (seis bilhões, trinta e seis milhões, setecentas e uma
mil, quinhentas e sessenta e oito) ações nominativas e sem valor nominal, sendo
5.902.595.634 (cinco bilhões, novecentos e dois milhões, quinhentas e noventa e
cinco mil, seiscentas e trinta e quatro) ações ordinárias, 1 (uma) ação
preferencial Classe A, 133.242.457 (cento e trinta e três milhões, duzentas e
quarenta e duas mil, quatrocentas e cinquenta e sete) ações preferenciais Classe
B e 763.476 (setecentas e sessenta e três mil, quatrocentas e setenta e seis)
ações preferenciais Classe C”.

Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, o presidente
encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que, depois de lida, achada
conforme e aprovada, será por todos assinada. (aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA
MELLO – Presidente da Mesa; PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES –
Secretário da Mesa; COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Marcos Marinho Lutz e
Marcelo Eduardo Martins; e SHELL BRAZIL HOLDING BV – Silvio Costa Rodrigues
Neto.

Declaro que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.

__________________________________
Paulo Francisco de Almeida Lopes
Secretário

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA RAÍZEN
ENERGIA S.A., REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
RAÍZEN ENERGIA S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 1327, 5º andar, sala 01, Bairro Vila Nova
Conceição, São Paulo – SP - CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
N° 01
DATA: 07/02/2014

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Características da Emissão
Emissão de 7.818.300 (sete milhões, oitocentas e dezoito mil e trezentas) novas ações
preferenciais Classe B, todas nominativas, sem valor nominal, por Raízen Energia S.A.,
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de fevereiro de 2014, no
valor total de R$8.426.540,00 (oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e
quarenta reais). O preço unitário de emissão é de R$ 1,07779696 por ação.
Qualificação do Subscritor
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ

COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

50.746.577/0001-15

ENDEREÇO
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP
04543-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Ações Subscritas
QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS
7.818.300 (sete milhões, oitocentas e dezoito mil e trezentas) ações preferenciais Classe B,
todas nominativas, sem valor nominal.
VALOR POR AÇÃO
R$ 1,07779696
VALOR TOTAL DA SUBSCRIÇÃO
R$8.426.540,00 (oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta reais).
PRAZO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
Até 31/03/2014, em moeda corrente nacional.

