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FATO RELEVANTE

Esclarecimentos sobre notícias veiculadas na mídia
Ofício nº 188/2020/CVM/SEP/GEA-2
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”)
vem prestar os esclarecimentos a seguir, solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
por meio do Ofício nº 188/2020/CVM/SEP/GEA-2, recebido nesta data, cujo teor está abaixo descrito:
“Ofício nº 188/2020/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos às notícias veiculadas nas páginas dos jornais Valor Econômico e Folha de S.
Paulo na rede mundial de computadores em 19/08/2020, intituladas, respectivamente, "Sabesp vai
voltar ao programa de capitalização, afirma Doria" e "Doria anuncia capitalização da Sabesp e ações
caem mais de 10%", com o seguinte teor:
Sabesp vai voltar ao programa de capitalização, afirma Doria
Cristiane Agostine
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira que o Estado fará
a capitalização da Sabesp. Doria disse que a empresa vai voltar ao programa de capitalização
do governo paulista e, a partir deste mês, prestará serviço a outros Estados.
'[A Sabesp] vai disputar concessões de distribuição e tratamento de água e do lixo', disse. '[Sabesp] terá crescimento exponencial e seu valor colocado em bolsa em amplo programa de
privatização que vamos anunciar.'
O governador falou sobre a empresa ao participar de uma conferência online promovida por
um banco em São Paulo. Doria, no entanto, não apresentou um cronograma nem detalhou a
proposta.
Doria anuncia capitalização da Sabesp e ações caem mais de 10%
Júlia Moura
O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (19) a
volta da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ao programa de
capitalização paulista.

"A decisão do governo do estado de São Paulo é fazer a capitalização da Sabesp. A empresa
vai voltar a um programa de capitalização e, a partir de agosto, prestando serviços a outros
estados brasileiros, vai participar de concessões na área de saneamento, no tratamento e distribuição de água, e também no tratamento do lixo", disse Doria em evento do Santander.
Após a declaração do governador, as ações da companhia na Bolsa de Valores brasileira caíram 10,7% e entraram em leilão. No leilão, a ação segue negociada, mas sai de pregão por um
curto período devido a bruscas oscilações de preço. Por volta das 11h46, caem 8,8%, a R$
50,64.
A Sabesp é uma empresa de capital misto, tendo o estado de São Paulo como principal acionista (50,26% das ações). A expectativa de privatização levou a empresa a se valorizar cerca
de 60% desde 2019.
O processo de capitalização, aumento de capital social, da Sabesp é planejado desde o governo de Geraldo Alckmin, com a lei para reorganização societária da companhia aprovada em
2017.
No governo Doria, estavam em estudo a privatização e a capitalização, com a última sendo
considerada como mais viável no primeiro momento.
O aumento de capital pela criação de uma holding que controlaria a Sabesp foi aprovado em
2018 pelo conselho da empresa, com o objetivo de captar R$ 5 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões
iriam para o estado e R$ 1 bilhão para a empresa.
Doria não deu detalhes da operação nesta quarta, mas disse que a capitalização será divulgada
em breve junto ao presidente da Sabesp, Benedito Braga, e ao secretário de Fazenda e Planejamento do governo do estado, Henrique Meirelles.
2. A respeito dos trechos em destaque acima, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade
das informações prestadas na notícia, e, caso afirmativo, solicitamos esclarecimentos adicionais a
respeito do assunto, bem como informar os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de
Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
3. Solicitamos, ainda, que a Companhia informe em que documentos arquivados no Módulo IPE do
Sistema Empresas.NET constam informações recentes sobre a matéria.
4. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE, categoria
“Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a
eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
5. Ressaltamos que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade
do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam
admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios,
bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados
em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
6. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do artigo 4º da Instrução CVM nº
358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, bem como todas as
demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm
conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado com o objetivo de averiguar se
estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.
7. Alertamos que caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e no art. 7º, combinado com o art. 8º, da
Instrução CVM nº 608/19, determinar a aplicação de multa cominatória, sem prejuízo de outras sanções administrativas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo não cumprimento das exigências formuladas, até às 09:00 hrs do dia 20 de agosto de 2020.”

Esclarecimentos:
Inicialmente, no que diz respeito à atuação da Sabesp em outros estados, tendo em vista a recente
aprovação da Lei nº 14.026, em 15 de julho de 2020 (“Marco do Saneamento Básico”), a expectativa
do mercado em geral é que haja novas oportunidades comerciais no setor.
Isto posto, a Sabesp irá acompanhar as oportunidades que venham a surgir a partir da regulamentação do Marco do Saneamento Básico e avaliará a participação em projetos, inclusive em outros estados, que entenda economicamente vantajosos, conforme lhe autoriza o seu Estatuto Social.
Esta informação foi divulgada pela Companhia no item 12 do Release de Resultados do 2º Trimestre
de 2020, disponibilizado no dia 14 de agosto de 2020 na página da Companhia na rede mundial de
computadores e no sistema Empresas.net desta CVM, na categoria “Dados Econômico-Financeiros”,
tipo “Press Release”.
Além disso, a informação foi transmitida na Videoconferência de Resultados do 2º Trimestre de 2020,
realizada em 18 de agosto de 2020, cuja gravação está também disponível, na íntegra, na página da
Companhia na rede mundial de computadores.
Na visão da administração, a informação não caracteriza Fato Relevante, uma vez que não há, até o
presente momento, processo competitivo ou projeto específico aberto do qual a Companhia tenha
formalmente tomado a decisão de participar.
No que tange à estrutura para a reorganização societária e desestatização da Sabesp, tendo em vista
a oscilação atípica verificada no volume e na cotação das ações de sua emissão e, ainda, que esta
não tinha qualquer conhecimento sobre eventual definição da estrutura para sua implementação, a
Companhia imediatamente tomou providências para obter os esclarecimentos pertinentes por parte
do seu acionista controlador.
Em resposta, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Conselho de Defesa dos Capitais do
Estado – CODEC, informou, no Ofício CODEC nº 125/2020, anexo ao presente Fato Relevante, que
“não há decisão tomada sobre o modelo de reorganização societária da SABESP, uma vez que o
grupo de trabalho constituído pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização, em
24/04/2019, não concluiu suas atividades, estando no aguardo da análise dos vetos pelo Congresso
Nacional da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento para
dar continuidade aos trabalhos.”
Portanto, a Sabesp reafirma que não há, nesta data, qualquer informação relevante adicional àquelas
já amplamente divulgadas nos Fatos Relevantes de 12 de maio, 2 de agosto, 05 e 15 de setembro de
2017 e de 26 de abril de 2019 e no Comunicado ao Mercado de 3 de abril de 2019.
A Companhia reforça o seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados
a respeito de qualquer evolução ou desdobramento relevante sobre o assunto objeto do presente fato
relevante, em cumprimento à Lei e à regulamentação em vigor.

São Paulo, 20 de agosto de 2020.

Rui de Britto Álvares Affonso
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo
Ofício CODEC nº 125/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONSELHO DE DEFESA DOS CAPITAIS DO ESTADO – CODEC

OFÍCIO CODEC N.º 125/2020
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao Ofício datado de 19 de agosto de
2020, mediante o qual essa Companhia solicita esclarecimento a respeito das matérias divulgadas nessa data relativamente à eventual reorganização societária da SABESP no âmbito do
programa de desestatização, a fim de permitir a divulgação da informação ao mercado por
meio dos canais adequados, garantindo, assim, o atendimento da regulamentação aplicável.
Do ponto de vista do acionista controlador, importante
esclarecer que não há decisão tomada sobre o modelo de reorganização societária da SABESP,
uma vez que o grupo de trabalho constituído pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de
Desestatização, em 24/04/2019, não concluiu suas atividades, estando no aguardo da análise
dos vetos pelo Congresso Nacional da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o
marco legal do saneamento para dar continuidade aos trabalhos.
Outrossim, cabe lembrar que essa Companhia, em 3 de
abril de 2019, já fez comunicado ao mercado para noticiar a respeito do mesmo tema.
Atenciosamente,

RODRIGO GARCIA

Secretário de Governo
Presidente do CODEC

Ao Senhor
RUI DE BRITTO ÁLVARES AFFONSO
Diretor de Relações com Investidores da
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁISCO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP

PUBLICLY HELD COMPANY
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ): 43.776.517/0001-80

MATERIAL FACT

Clarifications on Official Letter 188/2020 / CVM / SEP / GEA-2
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (Sabesp or Company) provides the following clarifications, requested by the Brazilian Securities and Exchange Commission - CVM, through Official Letter 188/2020 /
CVM / SEP / GEA-2, received on this date, the content of which is described below:
“Official Letter nº 188/2020/CVM/SEP/GEA-2”
Rio de Janeiro, August 19, 2020.
Mr. Director

1. We report on the news published on the pages of the Valor Econômico and Folha de S. Paulo newspapers on the
world wide web on 19/08/2020, entitled, respectively, "Sabesp will return to the capitalization program, says Doria" and
" Doria announces capitalization of Sabesp and shares fall more than 10% ", with the following content:
Sabesp will return to the capitalization program, says Doria
Cristiane Agostine
The governor of São Paulo, João Doria (PSDB), said on Wednesday that the State will carry out the capitalization of Sabesp. Doria said that the company will return to the capitalization program of the São Paulo government and, starting this month, will provide services to other states.
'[Sabesp] is going to dispute concessions for the distribution and treatment of water and waste,' he said. '[Sabesp] will have exponential growth and its value will be listed on the broad privatization program that we are
going to announce.'
The governor spoke about the company when attending an online conference promoted by a bank in São Paulo.
Doria, however, did not provide a timetable or detail the proposal.
Doria announces capitalization of Sabesp and shares fall more than 10%
Júlia Moura
The governor of the state of São Paulo, João Doria (PSDB), announced on Wednesday (19) the return of Sabesp
(Basic Sanitation Company of the State of São Paulo) to the São Paulo capitalization program.
"The decision of the São Paulo state government is to capitalize Sabesp. The company will return to a capitalization program and, starting in August, providing services to other Brazilian states, it will participate in concessions in the area sanitation, water treatment and distribution, and also waste treatment, "said Doria at a Santander event.

After the declaration of the governor, the company's shares on the Brazilian Stock Exchange fell 10.7% and entered into auction. At the auction, the stock continues to be traded, but goes out of business for a short period due
to sudden price fluctuations. Around 11:46 am, they fell 8.8%, to R$ 50.64.
Sabesp is a mixed capital company, with the state of São Paulo as the main shareholder (50.26% of the shares).
The expectation of privatization has led the company to appreciate about 60% since 2019.
Sabesp's capitalization process, capital increase, has been planned since the government of Geraldo Alckmin,
with the company's corporate restructuring law approved in 2017.
Privatization and capitalization were under study in the Doria government, with the latter being considered the
most viable at first.
The capital increase through the creation of a holding company that would control Sabesp was approved in 2018
by the company's board, with the objective of raising R$ 5 billion, of which R$ 4 billion would go to the state and
R$ 1 billion to the company.
Doria did not give details of the operation on Wednesday, but said that the capitalization will be released soon to
the president of Sabesp, Benedito Braga, and to the secretary of Finance and Planning of the state government,
Henrique Meirelles.
2. Regarding the excerpts highlighted above, we require your statement regarding the veracity of the information provided in the news, and, if so, we request additional clarifications regarding the subject, as well as informing the reasons
why you considered it not to be the subject of a Material Fact, pursuant to CVM Instruction 358/02.
3. We also request that the Company inform which documents filed in the IPE Module of the Empresas.NET System contain recent information on the matter.
4. Such statement must include a copy of this Official Letter and be forwarded to the IPE System, category “Notice to
the Market”, type “Clarifications on questions from CVM / B3”. Compliance with this request for a statement by means
of a Notice to the Market does not exempt the eventual determination of liability for the timely non-disclosure of a Material Fact, pursuant to CVM Instruction 358/02.
5. We emphasize that, pursuant to article 3 of CVM Instruction No. 358/02, the Investor Relations Officer is responsible
for disclosing and communicating to the CVM and, if applicable, the stock exchange and organized over-the-counter
market entity in which the securities issued by the company are admitted for trading, any relevant act or fact that occurred or related to its business, as well as ensuring its wide and immediate dissemination, simultaneously in all markets
where such securities are admitted for trading.
6. We also remind you of the obligation set forth in the sole paragraph of article 4 of CVM Instruction 358/02, to inquire
the management and controlling shareholders of the Company, as well as all other persons with access to relevant acts
or facts, in order to ascertain whether they are aware of information that should be disclosed to the market in order to
ascertain whether they would be aware of information that should be disclosed to the market.
7. We warn that it will be up to this administrative authority, in the use of its legal attributions and, based on item II, of
art. 9, of Law 6,385 / 76, and in art. 7, combined with art. 8, CVM Instruction No. 608/19, determine the application of a
fine, without prejudice to other administrative sanctions, in the amount of R$ 1,000.00 (one thousand reais), for noncompliance with the formulated requirements, until 9:00 am August 20, 2020. ”

Clarifications:

Initially, with regard to Sabesp's operations in other states, in view of the recent approval of Law No. 14.026, on July 15,
2020 (“Basic Sanitation Framework”), the market expectation in general is that there are new commercial opportunities
in the sector.
That said, Sabesp will monitor the opportunities that may arise from the regulation of the Basic Sanitation Framework
and will evaluate participation in projects, including in other states, which it considers economically advantageous, as
authorized by its Bylaws.
This information was disclosed by the Company in item 12 of the 2nd Quarter 2020 Earnings Release, made available on
August 14, 2020 on the Company's website and on the Empresas.net system of this CVM, in the “Economic-Financial
Data” category , like “Press Release”.
In addition, the information was transmitted on the 2nd Quarter 2020 Results Videoconference, held on August 18,
2020, the recording of which is also available in full on the Company's website.
In the view of management, the information does not characterize a Material Fact, as there is, to date, no competitive
process or specific project in progress in which the Company has formally taken the decision to participate.
Regarding the structure for the corporate reorganization and privatization of Sabesp, in view of the atypical fluctuation
seen in the volume and price of its shares, and also its lack of knowledge about the possible definition of the structure for
its implementation, the Company immediately acted to obtain relevant clarifications from its controlling shareholder.
In response, the Government of the State of São Paulo, through the State Capital Protection Council (Conselho de
Defesa dos Capitais do Estado - CODEC), informed, in Official Letter CODEC No. 125/2020, attached to this Material
Fact, that “there is no decision made on SABESP's model of corporate reorganization, since the working group constituted by the State Privatization Board Of Directors, on 04/24/2019, did not complete its activities, awaiting the analysis
of vetoes by National Congress of Law No. 14,026, of July 15, 2020, which updates the legal framework for sanitation,
to continue its work. ”
Therefore, Sabesp reaffirms that, on this date, there is no material information additional to those already widely disclosed in the Material Facts of May 12, August 2, September 5 and 15, 2017 and April 26, 2019 and Notice to the Market of April 3, 2019.
The Company reinforces its commitment to keep its shareholders and the market in general informed about any relevant
developments on the subject matter of this Material Fact, in compliance with the Law and regulations in force.
São Paulo, August 20, 2020.

Rui de Britto Álvares Affonso
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

Anexo
Ofício CODEC nº 125/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONSELHO DE DEFESA DOS CAPITAIS DO ESTADO – CODEC

CODEC OFFICE No. 125/2020
São Paulo, August 19, 2020.
Dear sir,
We refer to the Official Letter dated August 19, 2020, whereby this Company requests clarification regarding the news released on that date regarding the possible
corporate reorganization of SABESP under the privatization program, in order to allow the disclosure of the information to the market through the appropriate channels, thus ensuring compliance with the applicable regulations.
From the point of view of the controlling shareholder, it is important to clarify that
there is no decision made on SABESP's model of corporate reorganization, since the
working group constituted by the State Capital Protection Council, on 04/24/2019,
has not concluded its activities, being awaiting the analysis of the vetoes by the National Congress of Law no. 14,026, of July 15, 2020, which updates the legal framework of sanitation, to continue its work.
Furthermore, it should be remembered that this Company, on April 3, 2019, has already filed Notice to the Market to report on the same topic.
Kind regards,

RODRIGO GARCIA
Secretary of Government
President of CODEC

To
RUI DE BRITTO ÁLVARES AFFONSO
Investor Relations Director at
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁISCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

