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Fato Relevante
Aegea anuncia a assinatura de contrato de compra e venda para aquisição da totalidade das
ações da Sagua – Soluções Ambientais de Guarulhos S.A.
São Paulo, 03 abril de 2018 – A Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) anuncia aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações sob
Condição Resolutiva e Outras Avenças (“Contrato”), para aquisição da totalidade das ações representativas de
100% do capital social da Sagua – Soluções Ambientais de Guarulhos S.A., sociedade de propósito específico
criada para prestar serviços de esgotamento sanitário na área urbana do município de Guarulhos – SP, através de
contrato de Parceria Público Privada (“PPP”) firmado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos
(“SAAE”)
O Contrato prevê que a consumação da aquisição e parte dos pagamentos do preço estão sujeitos ao
cumprimento de determinadas condições precedentes dentre elas a obtenção das aprovações do poder
concedente e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE
O município de Guarulhos tem população estimada em mais de 1,3 milhões de habitantes. O índice de cobertura
de esgoto1 do município é de 49,4%, sendo que 4,28% do esgoto é tratado, e a concessão tem prazo de duração
até novembro de 2046. Guarulhos é o quarto município a ser operado pela Aegea no Estado de São Paulo.

Indicadores econômicos e sociais do município de Guarulhos
População estimada – 2017:

1.343.113 habitantes

Área da Unidade Territorial:

318,675 km²

Densidade Demográfica:

3.834,51 hab/km²

PIB per capita:

R$39.402,08

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal):

0,763

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, (disponível em http://www.ibge.gov.br/)
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