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Companhia Aberta
Categoria A

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 correspondência da Cosan S.A, inscrita no CNPJ sob nº
50.746.577/0001-15 (“Cosan”) e de sua subsidiária integral denominada Distribuidora
de Gás Participações S.A, inscrita no CNPJ sob nº 21.389.501/0001-81 (“DG”)
informando à Companhia que, nesta data, a Cosan contribuiu ao capital social da DG a
totalidade das ações que detinha da Comgás, ou seja, 103.699.333 ações ordinárias e
27.682.044 ações preferenciais, equivalentes a 99,14% do capital social total da
Comgás. Tal contribuição não altera a composição do controle ou gestão da Comgás,
uma vez que a Cosan, como titular da totalidade das ações de emissão da DG, será
controladora indireta da Comgás.

São Paulo, 14 de janeiro de 2020.

Guilherme Lelis Bernardo Machado
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

São Paulo (SP), 14 de janeiro de 2020.

À
COMPANHIA DA GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 4° andar
São Paulo (SP)
At.: Guilherme Lelis Bernardo Machado
Ref. Alteração de Participação Acionária – Artigo 12 da Instrução CVM n° 358/02

Prezados Senhores,
A Cosan S.A, inscrita no CNPJ sob nº 50.746.577/0001-15 (“Cosan”) e sua subsidiária
integral denominada Distribuidora de Gás Participações S.A, inscrita no CNPJ sob nº
21.389.501/0001-81 (“DG”) informam à Companhia de Gás de São Paulo – Comgás
(“Comgás”), em cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que, nesta data, a
Cosan contribuiu ao capital social da DG a totalidade das ações que detinha da Comgás, ou
seja, 103.699.333 ações ordinárias e 27.682.044 ações preferenciais, equivalentes a 99,14%
do capital social total da Comgás. Tal contribuição não altera a composição do controle ou
gestão da Comgás, uma vez que a Cosan, como titular da totalidade das ações de emissão da
DG, será controladora indireta da Comgás.

Por fim, solicitamos a transmissão das informações ao mercado, nos termos da instrução
CVM 358.

Atenciosamente,

COSAN S.A.

DISTRIBUIDORA DE GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.

