COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17
NIRE: 35.300.045.611
Companhia Aberta
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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 SPX Equities
Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de administradora de carteira de valores mobiliários
devidamente registrada junto à CVM e inscrita no CNPJ sob o nº 14.595.392/0001-93 (“SPX
Investimentos”), comunicando que, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02 da
Comissão de Valores Mobiliários:
i.

Sua participação em ações de emissão da Companhia, em 24 de fevereiro de 2017, foi
reduzida para 4,94% das ações preferenciais (CGAS5) representativas de seu capital
social;

ii.

O total de ações mencionado é o conjunto de ações detidas por fundos de
investimentos geridos pela SPX, sendo certo que a SPX não possui outros valores
mobiliários ou derivativos de liquidação física ou financeira de emissão da Companhia;
e

iii.

A aquisição da participação acima não visa aquisição de controle da Companhia, nem,
tampouco, busca alterar sua administração, composição do controle ou
funcionamento.

São Paulo, 06 de março de 2017.

Rafael Bergman
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 03 de março de 2017.

Ao Diretor de Relações com Investidores da
COMGÁS – Companhia de Gás de São Paulo
Sr. Rafael Bergman
E-mail: investidores@comgas.com.br

Re.: Posição em COMGÁS – Companhia de Gás de São Paulo (“Companhia”)

Prezado DRI,

A SPX Equities Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de administradora de
carteira de valores mobiliários devidamente registrada junto à CVM e inscrita
no CNPJ sob o nº 14.595.392/0001-93 (“SPX Investimentos”) vem, por meio
desta, informar que, nos termos do 12 da Instrução CVM nº 358/02 da
Comissão de Valores Mobiliários:
(i) sua participação em ações de emissão da Companhia, em 24 de
fevereiro de 2017, foi reduzida para 4,94% das ações preferenciais
(CGAS5) representativas de seu capital social;
(ii) o total de ações mencionado é o conjunto de ações detidas por fundos
de investimentos geridos pela SPX, sendo certo que a SPX não possui
outros valores mobiliários ou derivativos de liquidação física ou
financeira de emissão da Companhia; e
(iii)

a aquisição da participação acima não visa aquisição de controle da
Companhia, nem, tampouco, busca alterar sua administração,
composição do controle ou funcionamento.

Atenciosamente,

_____________________
Cristiano Freire Amorim
Diretor de Compliance
(11) 4550-2950 | ri@alaska-asset.com.br
Rua Bandeira Paulista, 600 Conj. 73 |São Paulo – SP

