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FATO RELEVANTE

A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (B3: CGAS3 e CGAS5) (“Comgás”
ou “Companhia”), em continuação ao Comunicado ao Mercado de 06 de setembro de
2017 e ao Fato Relevante de 10 de outubro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, após análise da operação de aquisição das ações de emissão da
Companhia decorrentes do exercício da opção de venda (“Opção”) detida pelas
sociedades do grupo Shell (“Shell”) contra a Cosan Limited (NYSE: CZZ, B3: CZLT33)
(“CZZ”), os conselheiros independentes Cosan S.A. Industria e Comércio (B3: CSAN3)
(“Cosan”), acionista controladora da Companhia, aprovaram a celebração de um contrato
de compra e venda de ações entre a Cosan e a CZZ para a aquisição das 21.805.645
(vinte e um milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentas e quarenta e cinco) ações
ordinárias de emissão da Comgás que, nesta data, representam 16,77% do capital social
total da Companhia (“Aquisição”), conforme ata do conselho da Cosan divulgada nesta
data.
O preço da Aquisição representa integralmente o valor econômico da transação entre a
CZZ e a Shell, com o pagamento pela Cosan de uma parcela à vista equivalente a R$
948.201.380,69 (novecentos e quarenta e oito milhões, duzentos e um mil, trezentos e
oitenta reais e sessenta e nove centavos) e outra à prazo equivalente a R$
214.909.604,37 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e quatro
reais e trinta e sete centavos), valores que serão convertidos em dólares americanos e
pagos à CZZ na mesma data que esta realizar os pagamentos à Shell.
A concretização da Aquisição dependerá do atendimento de todas as condições
precedentes previstas no contrato de opção, incluindo a aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer novas informações em
relação à Aquisição.
São Paulo, 16 de outubro de 2017.
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