Relatório Anual do Agente Fiduciário

EXERCÍCIO 2019

Debêntures
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
SLW SÃO PAULO
DR. RENATO PAES DE BARROS 717 | 10º ANDAR
04530-001 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP
TEL. 11 3048 9900 | FAX 11 3048 9888
WWW.SLW.COM.BR

17ª Emissão Série 2 – SBESB7
17ª Emissão Série 3 – SBESC7

Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP
EMISSORA

17ª Emissão Série 2 – SBESB7
17ª Emissão Série 3 – SBESC7

PARTICIPANTES

DENOMINAÇÃO SOCIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMISSORA

CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP

ENDEREÇO

RUA COSTA CARVALHO, 300 – SÃO PAULO – SP

COORDENADOR(ES)

BB BCO DE INVESTIMENTO S/A

CNPJ

43.776.517/0001-80

ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S/A

LIQUIDANTE

BANCO BRADESCO S/A

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

DATA EMISSÃO

15/01/2013

CÓDIGO DO ATIVO

SBESB7

DATA VENCIMENTO

15/01/2020

CÓDIGO DO ISIN

BRSBSPDBS122

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO

R$ 395.230.000,00

DATA EMISSÃO

15/01/2013

QUANTIDADE

39.523

DATA VENCIMENTO

15/01/2020

SÉRIE

2

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO

R$ 395.230.000,00

EMISSÃO

17

VALOR NOMINAL UNITÁRIO

R$ 10.000,00

ESPÉCIE

Quirografária

PREÇO UNITÁRIO¹

R$ 7.636,157153

REGISTRO CVM

CVM/SRE/DEB/2013/002

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL

IPCA

REMUNERAÇÃO ATUAL

100% IPCA + 4.50%

RATING

BB (link)

PUBLICAÇÃO
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Vide item “Destinação dos Recursos”

¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
SLW SÃO PAULO
DR. RENATO PAES DE BARROS 717 | 10º ANDAR
04530-001 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP
TEL. 11 3048 9900 | FAX 11 3048 9888
WWW.SLW.COM.BR

17ª Emissão Série 2 – SBESB7
17ª Emissão Série 3 – SBESC7

Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP
EMISSORA

PARTICIPANTES

DENOMINAÇÃO SOCIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMISSORA

CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP

ENDEREÇO

RUA COSTA CARVALHO, 300 – SÃO PAULO – SP

COORDENADOR(ES)

BB BCO DE INVESTIMENTO S/A

CNPJ

43.776.517/0001-80

ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S/A

LIQUIDANTE

BANCO BRADESCO S/A

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2019 (Em Valores Unitários)

POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2019

DATA DO PAGAMENTO

AMORTIZAÇÃO

JUROS

15/01/2019

R$ 7.079,34

R$ 631,97

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
SLW SÃO PAULO
DR. RENATO PAES DE BARROS 717 | 10º ANDAR
04530-001 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP
TEL. 11 3048 9900 | FAX 11 3048 9888
WWW.SLW.COM.BR

EMITIDAS
39.523

CIRCULAÇÃO
39.523

TESOURARIA
0

RESGATADAS
0

CANCELADAS
0

Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP
EMISSORA

17ª Emissão Série 2 – SBESB7
17ª Emissão Série 3 – SBESC7

PARTICIPANTES

DENOMINAÇÃO SOCIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMISSORA

CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP

ENDEREÇO

RUA COSTA CARVALHO, 300 – SÃO PAULO – SP

COORDENADOR(ES)

BB BCO DE INVESTIMENTO S/A

CNPJ

43.776.517/0001-80

ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S/A

LIQUIDANTE

BANCO BRADESCO S/A

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

DATA EMISSÃO

15/01/2013

CÓDIGO DO ATIVO

SBESC7

DATA VENCIMENTO

15/01/2023

CÓDIGO DO ISIN

BRSBSPDBS130

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO

R$ 189.090.000,00

DATA EMISSÃO

15/01/2013

QUANTIDADE

18.009

DATA VENCIMENTO

15/01/2023

SÉRIE

3

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO

R$ 189.090.000,00

EMISSÃO

17

VALOR NOMINAL UNITÁRIO

R$ 10.000,00

ESPÉCIE

Quirografária

PREÇO UNITÁRIO¹

R$ 15.307,544548

REGISTRO CVM

CVM/SRE/DEB/2013/003

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL

IPCA

REMUNERAÇÃO ATUAL

100% IPCA + 4.75%

RATING

BB (link)

PUBLICAÇÃO
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Vide item “Destinação dos Recursos”

¹ no último dia útil do ano ou na data do resgate

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
SLW SÃO PAULO
DR. RENATO PAES DE BARROS 717 | 10º ANDAR
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17ª Emissão Série 2 – SBESB7
17ª Emissão Série 3 – SBESC7

Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP
EMISSORA

PARTICIPANTES

DENOMINAÇÃO SOCIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMISSORA

CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP

ENDEREÇO

RUA COSTA CARVALHO, 300 – SÃO PAULO – SP

COORDENADOR(ES)

BB BCO DE INVESTIMENTO S/A

CNPJ

43.776.517/0001-80

ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S/A

LIQUIDANTE

BANCO BRADESCO S/A

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2019 (Em Valores Unitários)

POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2019

DATA DO PAGAMENTO

AMORTIZAÇÃO

JUROS

15/01/2019

R$ 0,00

R$ 667,08

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
SLW SÃO PAULO
DR. RENATO PAES DE BARROS 717 | 10º ANDAR
04530-001 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP
TEL. 11 3048 9900 | FAX 11 3048 9888
WWW.SLW.COM.BR

EMITIDAS
18.009

CIRCULAÇÃO
18.009

TESOURARIA
0

RESGATADAS
0

CANCELADAS
0

Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP

17ª Emissão Série 2 – SBESB7
17ª Emissão Série 3 – SBESC7

Informações Obrigatórias face ao disposto no anexo 15 da Instrução CVM Nº 583/16 e Artigo 68, Parágrafo 1º, Alínea B da Lei 6.404/76:
•

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de
informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento“:

Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual
inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia. Informação disposta no item “Declaração da
Emissora”.

•

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos
relevantes para os titulares de valores mobiliários“:

Informação disposta no item “Eventos Societários e Alterações Estatutárias”.

•

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de
estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares
dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor“:

Informação disposta no item “Comentários sobre Indicadores do Emissor”.

•

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de
valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período:

Informações dispostas no item "Posição de Ativos", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriturador
ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário.

•

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de
juros dos valores mobiliários realizados no período:

Informação disposta no item “Pagamentos Efetuados em 2019".

•

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros
tipos fundos, quando houver:
Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - destinação dos recursos captados por meio da emissão,
conforme informações prestadas pelo emissor:
Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - relação dos bens e valores entregues à sua administração,
quando houver:
Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor,
devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em
instrumento equivalente:

•
•

•

•

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias:

•

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas
ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do
emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais
emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários
emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período:

•

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - declaração sobre a não existência de situação de conflito de
interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função:

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
SLW SÃO PAULO
DR. RENATO PAES DE BARROS 717 | 10º ANDAR
04530-001 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP
TEL. 11 3048 9900 | FAX 11 3048 9888
WWW.SLW.COM.BR

Não foi constituído fundo de amortização.
Informação disposta no item "Destinação dos Recursos".
Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no presente relatório.
A presente emissão é da espécie quirografária não contando com garantias.
Não atuamos como Agente Fiduciário em outras emissões feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada,
controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor.

Declaração disposta no item “Declaração do Agente Fiduciário”.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP

17ª Emissão Série 2 – SBESB7
17ª Emissão Série 3 – SBESC7

Destinação dos Recursos
Os recursos provenientes da captação por meio da Emissão das Debêntures serão destinados, exclusivamente, da seguinte forma: (i) R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para liquidação de compromissos financeiros vincendos em
2013; e (ii) R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para o resgate antecipado das debêntures objeto da 16ª emissão de debêntures da Emissora ou outra dívida da Companhia, a seu critério. Valores remanescentes obtidos por meio da emissão das
Debêntures serão utilizados para reforço de caixa da Companhia. O impacto na situação patrimonial da Emissora na previsão de destinação dos recursos para pagamento das dívidas elencadas que vencem no curto prazo é o alongamento do seu perfil de dívida
com aumento no exigível a longo prazo e a manutenção de sua atual posição de caixa. Relação de compromissos financeiros da Emissora que poderão ser quitadas, conforme indicado nos incisos (i) e (ii) acima:
a) R$ 472.499.730,00 (quatrocentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta reais) serão utilizados para amortização das debêntures da 11ª emissão da Emissora prevista para 01 de março de 2013, sendo
R$ 269.999.730,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta reais) para amortização de 33,3333% das debêntures da respectiva 1ª série e R$ 202.500.000,00 (duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais) para
amortização do saldo das debêntures da respectiva 2ª Série. As debêntures da 1ª Série da 11ª Emissão foram emitidas em 01/03/2010, no valor total de R$ 810.000.000,00 (oitocentos e dez milhões de reais), com previsão de amortização em três parcelas, com
vencimentos em 01/03/2013 (33,3333% do valor da emissão), 01/03/2014 (33,3333% do valor da emissão) e 01/03/2015 (saldo do valor da emissão), sendo que sobre as referidas debêntures incidem juros correspondentes a 100,0% (cem por cento) da Taxa DI-Over,
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela CETIP, acrescida de sobretaxa de 1,95% (um inteiro e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano. As debêntures da 2ª Série da 11ª Emissão foram emitidas em
01/03/2010, no valor total de R$ 405.000.000,00 (quatrocentos e cinco milhões de reais), com previsão de amortização em duas parcelas iguais, no valor de R$ 202.500.000,00 (duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais) cada, com vencimento em 01/03/2012 e
01/03/2013, sendo que sobre as debêntures da 2ª Série da 11ª Emissão incidem juros correspondentes a 100,00% (cem por cento) da Taxa DI-Over, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela CETIP, acrescida de
sobretaxa de 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano;
b) até R$ 527.500.270,00 (quinhentos e vinte e sete milhões, quinhentos mil, duzentos e setenta reais), serão utilizados, alternativamente:
b.1) para o resgate antecipado das debêntures da 16ª emissão da Emissora, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com vencimento previsto para novembro de 2015, sendo que o valor excedente da captação, de até R$
27.500.270,00 (vinte e sete milhões, quinhentos mil, duzentos e setenta reais), será utilizado para amortização de quaisquer das dívidas descritas no item b.3 abaixo. As debêntures da 16ª Emissão da Companhia foram emitidas em série única em 13/11/2012, no
valor total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sendo que sobre as referidas debêntures incidem juros correspondentes a 100,00% (cem por cento) da Taxa DI-Over, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e
divulgada pela CETIP, acrescida das seguintes sobretaxas: 0,30% (trinta centésimos por cento) no período de 13/11/2012 a 13/05/2013; 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), no período de 13/05/2013 a 13/11/2013; 0,46% (quarenta e seis centésimos por
cento), no período de 13/11/2013 a 13/05/2014; 0,54% (cinquenta e quatro centésimos por cento), no período de 13/05/2014 a 13/11/2014; 0,63% (sessenta e três centésimos por cento), no período de 13/11/2014 a 13/05/2015; e 0,70% (setenta centésimos por
cento), no período de 13/05/2015 a13/11/2015. Os recursos captados na 16ª Emissão foram destinados ao pagamento de compromissos financeiros da Emissora em 2012 e 2013; ou
b.2) para o resgate antecipado do saldo das debêntures da 1ª série da 11ª emissão da Emissora, no valor de R$ 540.000.270,00 (quinhentos e quarenta milhões, duzentos e setenta reais), com vencimento da última parcela de amortização
previsto para março de 2015, sendo que o valor excedente para este resgate, equivalente a R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), será pago com recursos próprios da Companhia. As características das debêntures da 1ª Série da 11ª Emissão estão
descritas no item “a” acima, sendo que, na opção de resgate antecipado descrita no presente item, seriam resgatadas antecipadamente as parcelas das debêntures da 1ª Série da 11ª Emissão com vencimento em 01/03/2014 e 01/03/2015; ou
b.3) para a amortização das operações descritas abaixo, pelos valores a seguir demonstrados, relativos à parcela a ser amortizada no ano de 2013, no valor total de R$ 532.933.792,15 (quinhentos e trinta e dois milhões, novecentos e trinta e
três mil, setecentos e noventa e dois reais e quinze centavos), sendo que o valor excedente para essas amortizações, equivalente a R$ 5.433.522,15 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos), será suprido com
recursos próprios da Emissora: (i) União Federal/Banco do Brasil S.A., no valor total de R$ 380.631.470,75 (trezentos e oitenta milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), referente ao refinanciamento de contratos
realizado com a Caixa Econômica Federal, Governo Federal e Banco do Brasil em março de 1994, com vencimento final em 2014, com pagamento mensal dos valores de principal e juros, indexados pela variação da UPR – Unidade Padrão de Referência, igual à TR –
Taxa de Referência emitida pelo Governo, acrescidos de juros de 8,50% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano;
(ii) Caixa Econômica Federal - Financiamentos, no valor total de R$ 116.067.825,63 (cento e dezesseis milhões, sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), referentes a diversos contratos de financiamento (Programa PróSaneamento), com vencimentos até junho de 2032, acrescidos de juros ponderados de 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, além da variação da UPR; e (iii) 10ª emissão de debêntures – BNDES, no valor total de R$ 36.234.495,77 (trinta e seis
milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), compreendendo as amortizações previstas para o ano de 2013, sendo que as debêntures da 1ª e da 3ª Séries da 10ª emissão fazem jus ao pagamento de juros
remuneratórios calculados sobre a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) acrescido de uma sobretaxa de 1,92% (um inteiro e noventa e dois centésimos por cento) ao ano com vencimento em 15/11/2020, enquanto as debêntures da 2ª Série da 10ª emissão fazem jus
ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes à variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acrescido de uma sobretaxa de 9,53% (nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) ao ano, com vencimento em 15/12/2020.
c) valores remanescentes obtidos por meio da emissão das Debêntures serão utilizados para reforço de caixa da Companhia.
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP
Declaração da Emissora
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP
Documentos da Operação

✓ DF exercício 2019 | link

link

Eventos Societários e Alterações Estatutárias
link
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17ª Emissão Série 3 – SBESC7

Demonstrações Financeiras, Relatórios da Administração e
Comentários sobre indicadores do emissor

link

Assembleias

17ª Emissão Série 2 – SBESB7

Fatos Relevantes
link
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Declaração do Agente Fiduciário
A SLW declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da(s) emissão(ões) contida(s) neste relatório e que inexiste situação de conflito de
interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não
tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela
companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas
no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por
sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário.
Na qualidade de agente fiduciário desta operação, apresentamos o relatório anual do exercício de 2019, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 583, de 20 de novembro de 2016.
As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira do emissor, nem tampouco garantia,
explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório, são procedentes da nossa analise acerca dos documentos da operação e seus aditamentos, se existentes, não implicando em
obrigação legal ou financeira.
Informamos, também, que este relatório foi enviado ao emissor para divulgação nas formas previstas na regulamentação específica.
Para mais informações e acesso aos documentos da emissão, sugerimos acessar o site www.slw.com.br/fiduciario ou entrar em contato através do e-mail fiduciario@slw.com.br

São Paulo, 30 de Abril de 2020

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Agente Fiduciário
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SLW SÃO PAULO
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