INFORMATIVO CVM – COMGÁS
Outubro de 2019
O Gestor esteve em 10/10/2019 na Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures
da COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS.
Representantes de 55,65% das debêntures em circulação aprovaram a redução do capital social da
Companhia, no valor de R$1.500.000.000,00.
Em decorrência da aprovação da redução do capital, os Debenturistas condicionam a referida aprovação
ao pagamento, pela Companhia, de prêmio equivalente a 0,32%. Contudo, considerando que, nesta data,
a redução de capital ora aprovada se encontra pendente de aprovação por debenturistas de outras
emissões de debêntures da Companhia, a Companhia, visando oferecer um tratamento igualitário entre
todos os debenturistas de todas as suas emissões, se compromete a: (i) calcular o Waiver Fee com base
no Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures acrescido da Remuneração devida, apurado na
data da presente Assembleia Geral de Debenturistas; (ii) atualizar o valor devido à título de Waiver Fee
desde a data desta Assembleia Geral de Debenturistas até a data de seu efetivo pagamento, conforme
atualização monetária e remuneração aplicáveis às Debêntures nos termos da Escritura de Emissão; (iii)
realizar o pagamento do Waiver Fee aos Debenturistas utilizando na sua apuração o Percentual do
Waiver Fee Superior (conforme definido abaixo) caso, como contrapartida à obtenção de aprovação
prévia para as mesmas matérias aprovadas nesta Assembleia Geral de Debenturistas, a Companhia vier
a aprovar um waiver fee, em percentual superior ao ora aprovado (“Percentual do Waiver Fee Superior”)
para debenturistas de qualquer das demais emissões de debêntures da Companhia, nos termos desta
Assembleia Geral de Debenturistas. Por fim, a Companhia se compromete, ainda, a realizar o pagamento
do Waiver Fee com 3 (três) Dias Úteis de antecedência à Data de Vencimento das Debêntures, caso o
referido pagamento ainda não tenha ocorrido.
O Gestor votou favoravelmente considerando a contrapartida na forma do pagamento de prêmio.
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