ISA Capital do Brasil S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 08.075.006/0001-30 - NIRE 35.300.335.201

FATO RELEVANTE
A ISA Capital do Brasil S.A. (“ISA Capital” ou “Companhia”), sociedade
por ações de capital aberto na categoria B, constituída conforme as leis
do Brasil, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03
de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que:
• em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado pela
Companhia em 08 de fevereiro de 2010, em 08 de março de 2010 foi
encerrada a oferta pública de recompra em dinheiro de todos e
quaisquer bônus com vencimento em 2017 de emissão da
Companhia no exterior no montante de US$354,0 milhões (8.800%
Senior Notes due 2017) (“Bônus 2017”). Desse total, foram
resgatados 91,06% equivalente a US$322,3 milhões;
• em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de março de
2010, nos termos da Proposta do Conselho de Administração
datada de 08 de março de 2010, foi aprovado: (i) o aumento do
capital social da Companhia de R$840.000.017,43 (oitocentos e
quarenta milhões e dezessete reais e quarenta e três centavos), dos
quais R$420.000,01 (quatrocentos e vinte mil reais e um centavo)
serão destinados ao capital social e R$839.580.017,42 (oitocentos e
trinta e nove milhões, quinhentos e oitenta mil e dezessete reais e
quarenta e dois centavos) serão destinados à conta de reserva de
capital da Companhia, mediante a criação e emissão de
415.691.162 (quatrocentos e quinze milhões, seiscentas e noventa
e uma mil, cento e sessenta e duas) ações preferenciais
resgatáveis, com direito a dividendos fixos cumulativos, as quais
foram subscritas e integralizadas nesta data, passando o capital
social de R$839.778.000,00 (oitocentos e trinta e nove milhões,
setecentos e setenta e oito mil reais) para R$840.198.000,01
(oitocentos e quarenta milhões, cento e noventa e oito mil reais e um
centavo), dividido em 1.256.316.162 (um bilhão, duzentas e
cinqüenta e seis milhões, trezentas e dezesseis mil, cento e
sessenta e duas) ações; (ii) a redução do dividendo obrigatório; e (iii)
a alteração do Estatuto Social da Companhia para contemplar as
alterações acima, dentre outras; e
• foi celebrado acordo de acionistas entre
preferencialistas e ordinaristas da Companhia.
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São Paulo, 09 de março de 2010
Cristian Restrepo Hernandez
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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