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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (B3: CGAS3 e CGAS5) (“Companhia” ou
“Comgás”) vem, pelo presente Fato Relevante, divulgar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o seu acionista controlador, Cosan S.A. (B3:CSAN3) (“Cosan”), divulgou nesta data
edital de oferta pública voluntária para aquisição de ações ordinárias de emissão da Comgás (B3:
CGAS3) (“OPA ON”) pelo preço por ação de R$82,00 (oitenta e dois reais), ajustado pela
variação da Taxa SELIC desde a data de liquidação da oferta pública de aquisição de ações
preferenciais classe A (“OPA PN”), ocorrida em 13 de março de 2019, até a Data do Leilão
estabelecida para a OPA ON, previsto para ocorrer em 4 de junho de 2019.
O Conselho de Administração da Cosan aprovou a contratação do Grupo BTG Pactual para atuar
como instituição intermediária da OPA ON, nos termos da Instrução CVM nº 361, de 5 de março
de 2002 (“Instrução CVM 361”) e o Citigroup Global Markets Assessoria Ltda. para elaboração
do laudo de avaliação da Comgás.

A OPA ON terá por objeto a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Comgás em circulação e negociadas na B3, atualmente correspondentes a 2.683.835 (dois
milhões, seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco) ações, representativas de
2,03% do capital social total da Comgás e estará condicionada à adesão de 2/3 (dois terços) dos
acionistas detentores das ações ordinárias em circulação.
Nos termos da regulamentação vigente, a OPA ON não será objeto de registro perante a CVM e
não implicará no cancelamento de registro da Comgás como emissora de valores mobiliários
Categoria “A”, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009.

Adicionalmente, a Cosan divulgou que assinou, nesta data, um acordo privado com determinados
acionistas detentores de 1.700.795 (um milhão, setecentas mil, setecentas e noventa e cinco)
ações ordinárias da Comgás, por meio do qual a Cosan se compromete a adquirir e tais acionistas
se comprometem a alienar todas as referidas ações ordinárias no âmbito da OPA ON. As ações
ordinárias objeto deste acordo privado representam, aproximadamente, 63,37% das ordinárias em
circulação.
Nos termos da Instrução CVM 361, a Cosan declarou que ela e as pessoas a ela vinculadas são
titulares de 24.480.339 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e trinta e
nove) ações preferenciais classe A e 100.789.148 (cem milhões, setecentos e oitenta e nove mil,
cento e quarenta e oito) ações ordinárias de emissão da Comgás.
Os documentos da OPA ON podem ser encontrados no link: http://ri.comgas.com.br/ptb/ofertapublica-de-acoes-opa.
Por fim, a Diretoria da Cosan ressaltou que a OPA ON não altera em nada o cronograma e ou os
termos da OPA PN anunciada em 18 de janeiro de 2019 e informou que o fato relevante
divulgado é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta pública de
aquisição de valores mobiliários.
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