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COMUNICADO AO MERCADO
A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Companhia”/
“Comgás”), 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 nesta data correspondência da Cosan S.A, com sede na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 01, inscrita no CNPJ/MF sob o número
50.746.577/0001-15 (“Cosan”), comunicando que em 04 de junho de 2019 ocorreu o
leilão da Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações da Comgás, pelo qual a
Cosan Adquiriu 2.479.066 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas,
nesta data, de 2,39% do seu capital social.
A Cosan informa ainda que adquiriu 2.812.632 ações preferenciais de emissão da
Comgás, representativas, nesta data, de 9,81% do total de ações preferenciais de
emissão Comgás.
A Cosan ainda informa que, desta forma, passou a deter 98,5% de participação total na
Comgás.

São Paulo, 13 de junho de 2019.

Guilherme Lelis Bernardo Machado
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

À
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Ref.: Aquisição de Participação Acionária Relevante – art. 12 da Instrução CVM nº 358/02

A Cosan S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.746.577/0001-15, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 01 (“Cosan” ou “Companhia”), vem nos termos do
artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada (“Instrução”), informar à Companhia
de Gás do Estado de São Paulo – Comgás (“Comgás”), que em linha a intenção de aumentar a
participação acionária na Comgás, em 4 de junho de 2019, ocorreu o leilão da Oferta Pública
Voluntária de Aquisição de Ações da Comgás, pelo qual a Cosan adquiriu 2.479.066 ( dois
milhões, quatrocentas e setenta e nove mil, sessenta e seis) ações ordinárias de emissão da
Comgás, representativas, nesta data, de 2,39% do total de ações ordinárias de emissão da Comgás.
A Cosan informa ainda que adquiriu 2.812.632 (dois milhões, oitocentos e doze mil, seiscentos e
trinta e dois) ações preferenciais de emissão da Comgás, representativas, nesta data, de 9,81% do
total de ações preferenciais de emissão Comgás.
Desta forma, a Cosan passou a deter 98,5% de participação total na Comgás.
Solicitamos, por fim, a transmissão das informações ora prestadas ao mercado, nos termos da
Instrução citada.
Atenciosamente,
São Paulo, 13 de junho de 2019

Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

