COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 43.776.517/0001-80
NIRE nº 35.3000.1683-1
FATO RELEVANTE
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (“SABESP” ou
“Companhia”),

em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições

da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta
data, foi aprovada, na 890ª reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”), a
realização da 24ª (vigésima quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em até 2 (duas) séries (“Debêntures”), para distribuição pública, nos
termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”) e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários” em vigor desde 03 de junho de 2019 (“Emissão” e “Oferta”,
respectivamente), no montante total de até R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na
data de emissão das Debêntures, observada a possibilidade de distribuição parcial, estando a
Oferta condicionada à emissão de, no mínimo, 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures, no
montante total de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sendo, no mínimo,
125.000 (cento e vinte e cinco mil) Debêntures da segunda série. Será adotado o procedimento de
coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos dos parágrafos
1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, com recebimento de reservas, para a
verificação da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros (“Procedimento
de Bookbuilding”) e para definição, junto à Companhia: (i) da existência da primeira série da
Emissão; (ii) da quantidade de Debêntures a ser alocada a cada série da Emissão; (iii) da
remuneração das Debêntures da primeira série, caso sejam emitidas Debêntures da primeira série,
e da remuneração das Debêntures da segunda série; e (iv) do valor total da Oferta, mediante o
cancelamento das Debêntures eventualmente não colocadas. O resultado do Procedimento de
Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à escritura de emissão das Debêntures,
devidamente ratificado por ato societário do Conselho de Administração da Companhia, sem a
necessidade de qualquer aprovação dos titulares das Debêntures reunidos em assembleia geral. O
resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado por meio do anúncio de início da Oferta
(“Anúncio de Início”), nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

As Debêntures atenderão aos requisitos do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011,
conforme alterada (“Lei nº 12.431”), de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios
tributários na forma da lei.
Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, da
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 e da Portaria nº 635
do Ministério das Cidades, de 09 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 10
de novembro de 2017 (“Portaria do Ministério das Cidades nº 635”), os recursos provenientes
da captação por meio da Emissão serão destinados para investimento, pagamento futuro ou
reembolso de gastos, despesas ou dívidas despendidos no período igual ou inferior a 24 (vinte e
quatro) meses antes do encerramento da Oferta, relacionadas à execução do projeto de adequação
e modernização de sistemas de abastecimento de água em municípios que estejam dentre os 71
(setenta e um) municípios do Estado de São Paulo aprovados pela Portaria do Ministério das
Cidades nº 635, cujos objetivos principais são o controle e a redução de perdas nesses sistemas,
observado o previsto no parágrafo 1º C, do artigo 1º da Lei nº 12.431.
Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das
Debêntures. Nem este fato relevante, nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de
qualquer contrato ou compromisso.
A Oferta somente terá início após: (i) a concessão de seu registro pela CVM; (ii) a divulgação do
Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do prospecto definitivo da Oferta aos investidores e o
seu envio à CVM, nos termos do artigo 54 da Instrução CVM 400. Adicionalmente, a realização da
Oferta estará sujeita a, entre outros fatores, condições de mercado. Oportunamente será publicado
aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: (i)
as características da Oferta; (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar da Oferta; (iii) as
datas estimadas e locais de divulgação da Oferta; e (iv) as condições, o procedimento e a data
para realização do Procedimento de Bookbuilding. A Companhia manterá o mercado e seus
acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta.
Os termos utilizados no presente Fato Relevante que não estiverem aqui definidos têm o mesmo
significado que lhes foi atribuído na ata da RCA.
As condições gerais e prazos das Debêntures estão divulgados na ata da RCA, que se encontra
disponível

nos

websites

da

CVM

(http://www.cvm.gov.br)

e

(http://www.sabesp.com.br).
São Paulo, 13 de junho de 2019.
Rui de Britto Álvares Affonso
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

da

Companhia
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MATERIAL FACT
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (“SABESP” and
“Company”),

pursuant to the provisions of Article 157, Paragraph 4 of Law 6,404/76 and the

provisions of the Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) No. 358, of January 3, 2002, as
amended, hereby informs its shareholders and the market in general that, on this date, it was
approved, in the 890th meeting of the Board of Directors of the Company (“RCA”), the twenty
fourth (24th) issuance of simple, non-convertible, unsecured, in up to two series (“Debentures”),
for public distribution, pursuant to CVM Instruction No. 400 of December 29, 2003, as amended
(“CVM Instruction 400”) and “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários” in force since June 3, 2019 (“Issuance” and “Offer”,
respectively), amounting to a total of up to four-hundred million reais (R$400,000,000.00), on the
issuance date of the Debentures, subject to the possibility of partial distribution, being the Offer
conditioned to the issuance of, at least, two hundred and fifty thousand (250,000) Debentures,
amounting to a total of two hundred and fifty million reais (R$250,000,000.00), being, at least, one
hundred and twenty five thousand (125,000) Debentures of the second series. The bookbuilding
process will be adopted, arranged by the Coordinators, pursuant to the paragraphs 1 and 2 of
article 23 and article 44 of CVM Instruction 400, with receipt of reservations, for the examination of
the demand by the Debentures on different interest rate levels (“Bookbuilding Process”) and to
define, with the Company: (i) the existence of the first series of the Issuance; (ii) the amount of
Debentures to be allocated in each series of the Issuance; (iii) the remuneration of the Debentures
of the first series, in case of the issuance of Debentures of the first series, and the remuneration of
the Debentures of the second series; and (iv) the aggregate amount of the Offer, through the
cancellation of any Debentures that may not be placed. The result of the Bookbuilding Process will
be ratified by means of an amendment to the indenture, duly ratified by corporate document of the
Board of Directors of the Company, without the need for a new approval of the debenture holders
assembled in an General Meeting of Bondholders. The result of Bookbuilding Process will be
disclosed by means of the Offer’s announcement of commencement (“Offer’s Announcement of
Commencement”), pursuant the article 23, paragraph 2, of CVM Instruction 400.

The Debentures will meet the requirements of the article 2 of Law No. 12,431, of June 24, 2011, as
amended (“Law No. 12,431”) in such a manner that their holders may be entitled of the tax
benefits in accordance with the law.
Under article 2 of Law No. 12,431, Decree No. 8,874, of October 11, 2016, Resolution No. 3,947,
of January 27, 2011, of Conselho Monetário Nacional, and the Ministerial Ordinance No. 635 of
Ministério das Cidades, of November 9, 2017, published in the Diário Oficial da União on November
10, 2017 (“Ministerial Ordinance No. 635 of Ministério das Cidades”), the funds proceeding
from the raising by means of the Issuance will be intended for investment, future payment or
reimbursement of expenses or obligations disbursed in a period equal or inferior to twenty four
(24) months before the end of the Offer, related to the execution of the water supply systems
upgrading and modernization project on municipalities that are among the seventy one (71)
municipalities of the State of São Paulo approved by the Ministerial Ordinance No. 365 of Ministério
das Cidades, whose main objectives are the control and reduction of losses in these systems, being
observed the provisions of paragraph 1 C, of article 1 of Law No. 12,431.
This material fact does not constitute an offer, invitation or request of offer to acquire the
Debentures. Nor this material fact nor any information contained herein shall constitute basis for
any contract or compromise.
The Offer will only begin after: (i) the granting of its registration by CVM; (ii) the disclosure of the
Offer’s Announcement of Commencement; and (iii) the availability of the definitive prospectus of
the Offer to the investors and its sending to CVM, pursuant to article 54 of CVM Instruction 400. In
addition, the realization of the Offer will be subject to, among other factors, market conditions.
Timely will be issued notice to the market, pursuant article 53 of CVM Instruction 400, containing
information on: (i) the characteristics of the Offer; (ii) the places to obtain the preliminary
prospectus of the Offer; (iii) the esteem dates and places of disclosure of the Offer; and (iv) the
terms, the procedure and the date to the realization of the Bookbuilding Process. The Company will
keep the market and its shareholders informed about the development of the Offer.
The terms used by this Material Fact that are not defined herein have the same meaning as those
assigned to them in the minutes of RCA.
The general conditions and terms of the Debentures are disclosed in the minutes of the RCA, which
is

available

on

CVM’s

website

(http://www.cvm.gov.br)

and

the

(http://www.sabesp.com.br).

São Paulo, June 13, 2019.

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

Company’s

website

