COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF N° 61.856.571/0001-17
NIRE 35.300.045.611
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas, em complemento aos Avisos aos Acionistas publicados em 26
de abril de 2016, 01 de junho de 2016 e 13 de junho de 2016, que se encerrou, em 17 de junho de
2016, o prazo para o exercício do direito de preferência referente ao segundo rateio das sobras
decorrentes do aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS (“Companhia”) realizada em 26 de abril de 2016 (“Segundo
Rateio”).
Durante o período do Segundo Rateio foram efetivamente subscritas (a) 14.304 (quatorze mil,
trezentas e quatro) ações ordinárias ao preço de emissão por ação de R$ 35,12 (trinta e cinco reais e
doze centavos) e (b) 3.054 (três mil e cinquenta e quatro ações preferenciais de classe A ao preço de
emissão por ação de R$ 38,12 (trinta e oito reais e doze centavos), totalizando o montante de
R$ 618.774,96 (seiscentos e dezoito mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis
centavos).
Conforme anteriormente informado, as 199 (cento e noventa e nove) ações ordinárias não subscritas
e as 357 (trezentas e cinquenta e sete) ações preferenciais de classe A não subscritas após a
realização do Segundo Rateio serão vendidas por meio de leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo que o produto da venda será revertido para a
acionista controladora da Companhia, Cosan S.A. – Indústria e Comércio, tendo em vista se tratar de
um aumento de capital mediante capitalização de crédito, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 171
da Lei nº 6.404/76. Seguem, abaixo, informações sobre o leilão:
o
o
o

o
o

Data e Hora: 30 de junho de 2016 das 15h00min às 15h15min
Quantidade de Ações: 199 ações ordinárias (CGAS3) e 357 ações preferenciais de classe A
(CGAS5)
Códigos: As sobras serão representadas por recibos de subscrição e os negócios serão
registrados como COMGAS ON REC (CGAS9L) para as ações ordinárias e COMGAS PNA REC
(CGAS12L) para as ações preferenciais
Preço Mínimo: R$ 35,12 por ação ordinária e R$ 38,12 por ação preferencial de classe A
Intermediadora: Itaú Corretora de Valores S.A.
São Paulo, 27 de junho de 2016.
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