COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17
NIRE: 35.300.045.611
Companhia Aberta
Categoria A

Comunicado ao Mercado
A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Companhia”), de acordo com o
disposto no artigo 12, da Instrução CVM nº 358/2002, vem pelo presente comunicado divulgar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência da Alaska
Investimento Ltda., instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo,
localizada à Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, CEP: 04532-001; inscrita no
CNPJ/MF sob o número 11.752.203/0001-50 (“GESTORA”), devidamente credenciada na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como Gestora de Valores Mobiliários, de acordo
com o Ato Declaratório CVM n.º 11.198, de 28 de julho de 2010, comunicando que, através de
fundos de investimentos sob sua gestão, alienou ações deste emissor, atingindo participações
conforme quadro abaixo:
Classe de Ações do Emissor
PN (CGAS5)
ON (CGAS3)

Total de Ações
5.472.126
22.824

Percentual
19,88%
0,02%

A Gestora declara ainda possuir outros valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos referenciados em tais ações, conforme abaixo:
Classe de Ações do Emissor
PN (CGAS5)

Termo de compra de Ações
850.000

Percentual
3,09%

O comunicado também informa que a diminuição da participação acionária dos Fundos tem
por objetivo a mera realização de operações financeiras; não objetiva alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia e, por fim, os Fundos não têm o objetivo
de atingir qualquer participação acionária em particular.
Finalmente, a Gestora declara que a participação ora reportada refere-se tão somente aos
Fundos por ela geridos.

São Paulo, 03 de março de 2017.

Rafael Bergman
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

São Paulo, 01 de março de 2017.

À
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Ref.: Diminuição de Participação Acionária Relevante

Prezados Senhores,
A Alaska Investimento Ltda., instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo,
localizada à Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, CEP: 04532-001; inscrita no
CNPJ/MF sob o número 11.752.203/0001-50 (“GESTORA”), devidamente credenciada na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como Gestora de Valores Mobiliários, de acordo com
o Ato Declaratório CVM n.º 11.198, de 28 de julho de 2010, através de fundos de
investimentos sob sua gestão alienou ações deste emissor, atingindo participações conforme
quadro abaixo:
Classe de Ações do Emissor
PN (CGAS5)
ON (CGAS3)

Total de Ações
5.472.126
22.824

Percentual
19,88%
0,02%

A Gestora declara ainda possuir outros valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos referenciados em tais ações, conforme abaixo:
Classe de Ações do Emissor
PN (CGAS5)

Termo de compra de Ações
850.000

Percentual
3,09%

A diminuição da participação acionária dos Fundos tem por objetivo a mera realização de
operações financeiras; não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia; e, por fim os Fundos não têm o objetivo de atingir qualquer
participação acionária em particular.
Finalmente, a Gestora declara que a participação ora reportada refere-se tão somente aos
Fundos por ela geridos.
Atenciosamente,

Alaska Investimentos Ltda
(11) 4550-2950 | ri@alaska-asset.com.br
Rua Bandeira Paulista, 600 Conj. 73 |São Paulo – SP

