COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA
DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM ATÉ
DUAS SÉRIES, DA 7ª EMISSÃO DA

RAÍZEN ENERGIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 2323-0
CNPJ n.º 08.070.508/0001-78
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4100, 11º andar, parte V, CEP 04538-132, São Paulo, SP

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS070
Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS088

Nos termos do disposto no artigo 27 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400, de
29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), Raízen Energia S.A. ("Companhia"),
na qualidade de ofertante, em conjunto com Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder"), Banco
Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI"), Banco Safra S.A. ("Safra"), XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("XP"), UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. ("UBS BB") e Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander", e, em conjunto
com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Safra, a XP, e o UBS BB, "Coordenadores da Oferta"), na
qualidade de instituições intermediárias, vêm a público, no âmbito da oferta pública de distribuição de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em até 2 (duas) séries, da 7ª (sétima) emissão da Companhia ("Emissão"), nos termos da
Instrução CVM 400, da Lei n.º 12.432, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, do Decreto n.º 8.874,
de 11 de outubro de 2016, da Lei n.º 6.385, de 7 de setembro de 1976, conforme alterada, e das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), comunicar que o "Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Adicional Fidejussória, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da Raízen Energia S.A.", que
incorpora por referência o Formulário de Referência da Companhia, inicialmente divulgado em
4 de fevereiro de 2022, foi novamente divulgado na presente data ("Prospecto Preliminar"), para realizar
os ajustes necessários para refletir (i) a divulgação da DF 3T/21 da Companhia (conforme definido
abaixo) e da DF 3T/21 da Fiadora (conforme definido abaixo); e (ii) a modificação do cronograma
estimado da Oferta, conforme abaixo indicado.
DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA
A Companhia e os Coordenadores da Oferta informam que foi disponibilizada nesta data, nova versão do
Prospecto Preliminar, que incorpora por referência o Formulário de Referência da Companhia, para
refletir a (a) divulgação pela Companhia das demonstrações financeiras relativas ao período de 9 (nove)
meses encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("DF 3T/21 da Companhia") ocorrida no dia
14 de fevereiro de 2022; e (b) divulgação pela Raízen S.A., sociedade por ações com registro de emissor
de valores mobiliários perante a CVM, categoria A, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso 81, 36º andar, sala 32B109, CEP 20031-004, inscrita no CNPJ

sob o n.º 33.453.598/0001-23 das demonstrações financeiras relativas ao período de 9 (nove) meses
encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("DF 3T/21 da Fiadora") ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2022.
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA
A Companhia e os Coordenadores da Oferta informam que é alterado o cronograma estimado para as
principais etapas da Oferta, conforme abaixo:
#
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
(1)

(2)

Eventos
Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta.
Divulgação do Aviso ao Mercado.
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Protocolo na CVM para apresentação dos documentos a serem divulgados.
Início das apresentações de Roadshow.
Início do Período de Reserva.
Divulgação dos resultados referente ao período de nove meses encerrado em
31 de dezembro de 2021.
Protocolo na CVM de cumprimento de exigências, com as informações contábeis
referente ao período de nove meses encerrado em 31 de dezembro de 2021 e
alteração do cronograma estimado para as principais etapas da Oferta.
Divulgação deste comunicado ao mercado, com o Prospecto e Formulário de Referência
atualizados para prever as informações contábeis referente ao período de nove meses
encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a atualização do cronograma estimado para
as principais etapas da Oferta.
Início do Período de Desistência.
Encerramento do Período de Desistência
Encerramento do Período de Reserva
Procedimento de Bookbuilding
Registro da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de
Bookbuilding.
Início da Oferta.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Procedimento de Alocação das Debêntures.
Data de Liquidação das Debêntures.
Data de início da negociação das Debêntures na B3.
Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

Data(1)(2)
28 de dezembro de 2021
4 de fevereiro de 2022
7 de fevereiro de 2022
11 de fevereiro de 2022
14 de fevereiro de 2022

17 de fevereiro de 2022

18 de fevereiro de 2022
24 de fevereiro de 2022
21 de março de 2022
22 de março de 2022
8 de abril de 2022
12 de abril de 2022
13 de abril de 2022
14 de abril de 2022
19 de abril de 2022

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a
critério da Companhia e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser
analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para
informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta
e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta –
Modificação da Oferta", "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta –Suspensão da Oferta" e
"Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta – Cancelamento ou Revogação da Oferta", do Prospecto.

ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA
Com as modificações da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (i) os Coordenadores da
Oferta deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
Investidor da Oferta (conforme definido no Prospecto Preliminar) está ciente de que a Oferta foi alterada e
de que tem conhecimento das novas condições; (ii) os Investidores da Oferta, inclusive aqueles
considerados Pessoas Vinculadas, que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente,
por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer forma de comunicação passível de comprovação,

2

a respeito da modificação efetuada nos termos deste "Comunicado ao Mercado de Modificação e Abertura
de Prazo para Desistência da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Até Duas Séries, da 7ª Emissão
da Raízen Energia S.A." ("Comunicado ao Mercado"), para que confirmem, até às 16h (dezesseis horas) do
5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, isto é,
24 de fevereiro de 2022 (inclusive) ("Período de Desistência"), o interesse em revogar seu Pedido de
Reserva à Instituição Participante da Oferta (conforme definido no Prospecto Preliminar) com a qual realizou
seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada ao endereço
respectivo da Instituição Participante da Oferta com a qual tenha realizado seu Pedido de Reserva),
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor da Oferta, inclusive aquele considerado
Pessoa Vinculada, em NÃO revogar sua aceitação. Se o Investidor da Oferta, inclusive aquele considerado
Pessoa Vinculada, revogar sua aceitação e já tiver efetuado o pagamento do Preço de Subscrição
(conforme definido no Prospecto Preliminar) das Debêntures que houver subscrito, referido Preço de
Subscrição será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores
relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis (conforme
definido no Prospecto Preliminar) contados da data da respectiva revogação.
DIVULGAÇÃO DA OFERTA
Este Comunicado ao Mercado será objeto de divulgação nas páginas da rede mundial de computadores
da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3, constantes abaixo, e nos
mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado.
Os investidores que aderirem à Oferta após a divulgação deste Comunicado ao Mercado devem
estar cientes de que os termos originais da Oferta foram alterados, bem como das disposições
aqui previstas.
RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado,
divulgado em 4 de fevereiro de 2022, e no Prospecto Preliminar, salvo naquilo que forem afetados por
este Comunicado ao Mercado.
PROSPECTO PRELIMINAR E FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
A Companhia e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas
decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar e
do Prospecto Definitivo (os quais incorporam por referência o Formulário de Referência). Os
Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores da Oferta interessados em
participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência,
especialmente as seções que tratam sobre os fatores de risco, para ciência e avaliação de certos fatores
de risco que devem ser considerados com relação à Companhia, à Oferta e às Debêntures.
O Prospecto Preliminar está disponível nas seguintes páginas na Internet:
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Companhia
https://ri.raizen.com.br/divulgacoes-e-documentos/prospectos/ (nesta página selecionar o ano de 2022 e
clicar em "Prospecto Preliminar").
Coordenador Líder
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website acessar "Raízen", depois buscar no
ano "2022" e depois buscar em "7ª Emissão de Debêntures", e clicar em "Prospecto Preliminar").
DEMAIS COORDENADORES DA OFERTA
Bradesco BBI
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (nesta página acessar "Debêntures" no tipo
de Oferta e em seguida localizar "Debêntures Raízen Energia S.A.", e depois clicar em "Prospecto Preliminar").
Safra
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em
"Debêntures – Raízen Energia", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").
UBS BB
www.ubsbb.com (neste website, acessar "Informações", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas
Públicas, clicar em "Debêntures – Raízen Energia S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").
XP
www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida
clicar em "Debêntures Raízen – 7ª Emissão de Debêntures da Raízen Energia S.A." e então, clicar em
"Prospecto Preliminar").
Santander
https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas (neste
website, acessar "Ofertas em Andamento" e, após, clicar em "Debêntures Raízen Energia" e, por fim,
fazer o download do Prospecto Preliminar).
B3
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (nesta
página (1) clicar em "Busca por Nome (Letra ou Número) ou Segmento)", (2) no campo Nome da Empresa
(a) digitar "Raízen Energia", (b) clicar em "Raízen Energia S.A.", (c) clicar em " "Informações Relevantes",
depois "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e, em seguida, clicar no Prospecto Preliminar.
CVM
www.cvm.gov.br (nesta página, (1) acessar no menu "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de
Sistemas da CVM" e em seguida clicar em "Informações sobre Companhias", (2) no campo, "1 – Consulta
por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e
incentivadas)", nesta ordem, (a) digitar "Raízen Energia", (b) clicar em "Raízen Energia S.A.", (c)
selecionar o item "Período" e, no campo "Categoria", selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição
Pública" e clicar em "Consultar". Posteriormente, selecionar o Prospecto Preliminar e clicar, na coluna
"Ações" em "Download" ou "Visualizar o Documento".
O Formulário de Referência está disponível nas seguintes páginas na Internet:
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Companhia
https://ri.raizen.com.br/divulgacoes-e-documentos/formulario-de-referencia-e-cadastral/ (neste website na seção
"Formulário de Referência", acessar a última versão disponível do Formulário de Referência da Companhia).
CVM
www.cvm.gov.br (nesta página, (1) acessar no menu "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de
Sistemas da CVM" e em seguida clicar em "Informações sobre Companhias", (2) no campo, "1 – Consulta
por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e
incentivadas)", nesta ordem, (a) digitar "Raízen Energia", (b) clicar em "Raízen Energia S.A.", (c)
selecionar o item "Período" e, no campo "Categoria", selecionar "FRE – Formulário de Referência" e
clicar em "Consultar". Posteriormente, selecionar a versão mais atual do Formulário de Referência e
clicar, na coluna "Ações" em "Download" ou "Visualizar o Documento".
B3
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm
(nesta
página (1) clicar em "Busca por Nome (Letra ou Número) ou Segmento)", (2) no campo Nome da Empresa
(a) digitar "Raízen Energia", (b) clicar em "Raízen Energia SA", (c) clicar em "Sobre a Empresa", (d) clicar
em "Relatórios Estruturados", e (e) acessar a versão do Formulário de Referência de data mais recente.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Este Comunicado ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios
de retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão exclusivamente
divulgados nos endereços e páginas na Internet mencionados no Prospecto Preliminar.
Informações adicionais sobre a Oferta, incluindo o procedimento de reserva, poderão ser obtidas com os
Coordenadores da Oferta, nos endereços e páginas da Internet acima mencionados e, no caso dos Investidores
Não Institucionais, também com as Instituições Consorciadas. Informações adicionais sobre as Instituições
Consorciadas poderão ser obtidas na página da B3 na Internet (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/participantes/busca-de-participantes/, em tal página, acessar "saiba mais" em "Busca de corretoras").
Informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas com a CVM nos endereços e página na Internet
acima mencionados.
Nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia e o Coordenador Líder solicitaram o registro da Oferta
perante a CVM, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta,
a Companhia e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear
suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Formulário de Referência.
O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a
este Comunicado ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da
Oferta, dos principais fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes.
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LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR
REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A
SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO "4. FATORES DE RISCO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM
RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA
COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.
Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder
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