COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
CNPJ/MF nº: 61.856.571/0001-17
NIRE: 35.300.045.611
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (B3: CGAS3 e CGAS5) (“Companhia”) vem, pelo
presente Fato Relevante, em continuidade ao Fato Relevante de 11 de fevereiro de 2019, que
suspendeu temporariamente a divulgação de projeções financeiras (Guidance) em razão da oferta
pública voluntária para aquisição de ações preferenciais classe “A”, lançada pela controladora
Cosan S.A., divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral suas projeções financeiras e
operacionais relativas ao exercício de 2019, uma vez que a oferta pública voluntária foi liquidada.
Projeções 2019
Mínimo
Máximo
Total de clientes (mil)
Volume ex-termo (mm m³)
EBITDA Normalizado (R$ mm)
CAPEX (R$ mm)

2.005
4.600
1.950
400

2.025
4.750
2.100
900

Essas informações serão confrontadas trimestralmente, em conjunto com as divulgações dos
resultados financeiros trimestrais, e disponibilizadas no site de Relações com Investidores, no
endereço ri.comgas.com.br, bem como serão incluídas no item 11 do Formulário de Referência da
Companhia, dentro do prazo estabelecido na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009.
As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios e
projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são
baseadas principalmente em crenças e premissas da administração da Companhia. Essas
estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando as informações
atualmente disponíveis, dependendo substancialmente das condições de mercado, do desempenho
da economia brasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a
mudanças sem aviso prévio.

Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com
base nessas estimativas e declarações sobre operações futuras. Qualquer alteração na percepção
ou nos fatores supracitados pode fazer com que os resultados concretos divirjam das projeções
efetuadas e divulgadas.

São Paulo, 19 de março de 2019.
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