COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
COMPANHIA ABERTA
C.N.P.J./M.F. nº: 61.856.571/0001-17
N.I.R.E.: 35.300.045.611
FATO RELEVANTE
Em atendimento às disposições do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, e à Instrução CVM n°
358/02, a administração da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS (“Comgás”) vem a
público informar que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Comgás
aprovou os termos e condições da proposta de incorporação, pela Comgás, de sua acionista
controladora Provence Participações S.A. (“Provence”), com a consequente extinção da Provence
que será sucedida pela Comgás em todos os seus bens, direitos e obrigações (“Incorporação”).
A Incorporação ora pretendida tem por objetivo simplificar a estrutura societária da controladora da
Comgás, de forma que a COSAN S.A. Indústria e Comércio passe a deter participação direta na
Comgás, eliminando-se, portanto, gastos e eventuais perdas financeiras decorrentes da existência
de uma holding intermediária. Além disso, a Incorporação propiciará benefícios financeiros para a
Comgás e seus acionistas, nos termos expostos no Protocolo e Justificação de Incorporação,
celebrado entre as administrações da Comgás e da Provence, nesta data (“Protocolo de Justificação
de Incorporação”).
A Incorporação não acarretará o aumento do capital social da Comgás, a emissão de valores
mobiliários pela Comgás ou a alteração das participações dos seus acionistas no capital social da
Comgás (exceto pela transferência das ações de emissão da Comgás detidas pela Provence para sua
controladora COSAN S.A. Indústria e Comércio).
A Assembleia Geral Extraordinária da Comgás para apreciação da proposta da Incorporação será
convocada para o dia 19 de dezembro de 2012, às 10 horas, observando-se os prazos legais e
estatutários pertinentes.
Os documentos relativos à Incorporação estarão disponíveis para análise dos acionistas da Comgás
a partir da presente data na sede da Comgás, e nos websites da Companhia
(www.comgas.com.br/investidores), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. —
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) na internet.
São Paulo, 03 de dezembro de 2012.
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