Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 43.776.517/0001-80
NIRE nº 35.3000.1683-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
- Sabesp (“Companhia”), nos termos do disposto no artigo 5º, parágrafo 1º, do Estatuto Social, a
participarem da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia, situada na Rua Costa
Carvalho, nº 300, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que se realizará no dia 25 de setembro
de 2020, às 11 horas, de forma exclusivamente digital, com base na Instrução CVM nº 481, de
17.12.2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17.04.2020, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
I.

Eleger um membro efetivo do Conselho Fiscal para completar o mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2021.

Em função dos impactos decorrentes do novo coronavírus (“COVID-19”) e das medidas protetivas
recomendadas pelas autoridades sanitárias, em especial as restrições de deslocamentos e aglomeração
de pessoas, a AGE será realizada de forma exclusivamente digital, com participação pessoal, por
procurador ou Boletim de Voto à Distância (“BVD”).
Os acionistas que desejarem participar da assembleia em tempo real deverão fazê-lo por meio da
plataforma Zoom, nos termos abaixo descritos.
Credenciamento
Os acionistas deverão enviar os documentos necessários à participação, até as 11h00min do dia 24 de
setembro de 2020, conforme segue:
(i) na forma física, para a Superintendência de Relações com Investidores da Companhia, situada na
Rua Costa Carvalho, 300 – São Paulo – SP – CEP 05429-900; ou
(ii) na forma digital, com assinatura com certificado digital quando aplicável, para o e-mail
sabesp.ri@sabesp.com.br.
Após a análise dos referidos documentos e comprovação da titularidade das ações, o acionista receberá
as credenciais de acesso e instruções para sua identificação e uso da plataforma digital.
Visando à segurança da AGE, o acesso à plataforma digital será restrito aos acionistas da Companhia
que se credenciarem no prazo previsto, nos termos do Manual de Participação da AGE (“Manual”).
Sendo assim, os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido
não poderão participar remotamente da AGE.
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O acionista cadastrado, poderá participar da assembleia digital por meio de vídeo e áudio, devendo
manter a sua câmera ligada durante o curso da assembleia com o fim de assegurar a autenticidade das
comunicações, exercendo seus direitos de manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada.
O acionista que já tenha enviado seu BVD também poderá, caso queira, cadastrar-se para participar da
AGE por meio da plataforma eletrônica, desde que essa solicitação seja realizada no modo e no prazo
descritos no Manual. Nesse caso, se o acionista desejar votar novamente, durante a assembleia, todas
as instruções de voto recebidas por meio de BVD identificado com o número de sua inscrição no CPF ou
CNPJ serão desconsideradas.
Além disso, a Companhia solicita que os acionistas garantam previamente a compatibilidade de seus
dispositivos eletrônicos com o sistema a ser utilizado na AGE e acessem a plataforma com 30 minutos
de antecedência da AGE. Dúvidas de acesso ou uso da plataforma digital de acionistas que desejarem
participar da assembleia poderão ser encaminhadas para o e-mail sustentacaoci@sabesp.com.br ou
telefone (11) 3388-8172.
A Companhia não se responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha
a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que venha a dificultar ou impossibilitar a
participação do acionista na AGE por meio eletrônico, decorrente de incompatibilidade ou defeitos de
seus dispositivos eletrônicos.
Em linha com o §1º, inciso II do artigo 21-C da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009
(“ICVM 481”), a AGE será integralmente gravada e, nos termos do artigo 21-V, §1º da ICVM 481, o
acionista devidamente credenciado que participar da AGE por meio do sistema eletrônico será
considerado presente e assinante da ata.
Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do voto na AGE, seja por meio
dos BVD ou de forma digital, foram colocados à disposição dos acionistas, na forma da ICVM 481, e
podem ser consultados na página da internet de relações com investidores da Companhia
(www.sabesp.com.br), bem como da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
Documentos para Participação
(i) Participação Pessoal
No caso de participação pessoal, a comprovação da condição de acionista deverá ocorrer mediante a
apresentação de cópia de: (a) documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal, conforme o caso; e (b) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número de ações detidas pelo
respectivo Acionista.
(ii) Participação por Procurador
Caso deseje ser representado por procurador, o Acionista deverá encaminhar à Companhia, além dos
documentos indicados no item (i) acima, o competente instrumento de mandato, outorgado há menos
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de um ano, nos termos do Art. 126, §1º da Lei das S.A., com firma reconhecida (para a forma física)
ou ter sido assinada por certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil
(para a forma digital) , e acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes
do procurador, conforme o caso.
Participação e Votação a Distância
Os Acionistas poderão, alternativamente, participar da AGE mediante votação a distância, a partir desta
data, por meio de: (a) transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus
custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (b) transmissão de instruções
de preenchimento do boletim de voto para a instituição financeira contratada pela Companhia para a
prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários, Banco Bradesco S.A., caso as ações não
estejam depositadas em depositário central; ou (c) envio do boletim de voto a distância, disponibilizado
nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.sabesp.com.br), diretamente para a
Companhia por correio postal ou eletrônico para os endereços indicados no boletim de voto. O envio de
boletim de voto por correio eletrônico não dispensa a entrega, no prazo aplicável, das respectivas vias
físicas para a Companhia.
As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador ou pela Companhia,
conforme o caso, até 7 (sete) dias antes da data da AGE, se prazo menor não for estabelecido pelos
prestadores de serviço, sendo que, no caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto à distância,
devidamente preenchido, rubricado e assinado, dispensado o reconhecimento de firma, deverá estar
acompanhado dos demais Documentos para Participação, indicados acima, conforme aplicável, e
detalhadamente indicado no boletim de voto à distância.
Caso haja divergência entre eventual boletim de voto a distância recebido diretamente pela Companhia
e instrução de voto contida no mapa consolidado de votação enviado pelo escriturador com relação a
um mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, a instrução de voto contida no mapa de votação
do

escriturador

prevalecerá,

devendo

o

boletim

recebido

diretamente

pela

Companhia

ser

desconsiderado.
Durante o prazo de votação, o acionista poderá alterar suas instruções de voto quantas vezes entender
necessário, de modo que será considerada no mapa de votação da Companhia a última instrução de
voto apresentada.
Uma vez encerrado o prazo de votação, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas.
Caso o acionista julgue que a alteração seja necessária, deverá participar pessoalmente da AGE,
portando os Documentos para Participação exigidos, conforme item (i) acima, e solicitar que as
instruções de voto enviadas via boletim sejam desconsideradas.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Mario Engler Pinto Junior
Presidente do Conselho de Administração

