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FATO RELEVANTE 
 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“SABESP” ou 
“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, conforme alterada, 
e com base na Instrução CVM nº 622, de 17.04.2020, informa aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que, tendo em vista os diversos impactos decorrentes do novo corona 
vírus (“COVID-19”) e das medidas protetivas recomendadas pelas autoridades 
sanitárias, em especial as restrições de deslocamentos e aglomeração de pessoas, 
realizará a sua assembleia geral ordinária, convocada para o dia 28 de abril de 
2020, de forma exclusivamente virtual (“AGO”). 
 
Dessa forma, os acionistas que desejem participar da AGO em tempo real deverão fazê-
lo por meio da plataforma Zoom, nos termos abaixo descritos.  
 
Conforme as instruções a seguir apresentadas, os acionistas poderão votar nas 
matérias objeto da ordem do dia por meio (i) do envio do Boletim de Voto a Distância 
(“BVD”) ou (ii) de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia através da 
plataforma Zoom. 
 

I. Flexibilização do prazo para envio do BVD diretamente à Sabesp 
 
Para os acionistas que ainda não tenham enviado o BVD por qualquer das formas 
previstas na Proposta da Administração da Companhia, divulgada em 3 de abril de 2020 
(“Proposta da Administração”), a Sabesp ampliará, excepcionalmente para essa AGO, 
o prazo para envio do BVD diretamente à Companhia.  
 
Dessa forma, serão considerados válidos os BVD encaminhados diretamente à 
Companhia por meio do e-mail sabesp.ri@sabesp.com.br até as 16h00min do dia 27 de 
abril de 2020, independente do prazo inicialmente informado na Proposta da 
Administração. 
 
No entanto, o prazo de 7 (sete) dias antes da AGO para envio de instruções de voto 
para custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central, ou para 
o escriturador das ações da Companhia encerrou-se em 22 de abril de 2020, de modo 
que os acionistas que ainda não tenham enviado seus BVD e desejem fazê-lo deverão 
encaminhá-los diretamente para a Companhia, conforme instruções acima. 
 

II. Participação remota na AGO por meio do sistema eletrônico Zoom 
 
Os acionistas que desejem participar, em tempo real, da AGO, exclusivamente por meio 
da plataforma digital, deverão enviar os documentos necessários à participação, 



 

 

conforme descrito na Proposta da Administração, para o e-mail da Companhia –
sabesp.ri@sabesp.com.br – até as 16h00min do dia 27 de abril de 2020. A Companhia 
esclarece que, excepcionalmente, em função da pandemia da COVID-19: (a) não será 
exigido o reconhecimento de firma na procuração mencionada no item 2 (ii) da Proposta 
da Administração, para credenciamento no dia 27 de abril de 2020; e (b) os respectivos 
documentos, em meio físico, deverão ser encaminhados, em até 20 dias após a 
realização da assembleia, para a Superintendência de Relações com Investidores da 
Companhia, situada na Rua Costa Carvalho, 300 – São Paulo – SP – CEP 05429-900. 
 
Após a análise dos referidos documentos e comprovação da titularidade das ações, o 
acionista receberá as credenciais de acesso e instruções para sua identificação e uso 
da plataforma digital.  
 
Visando à segurança da AGO, o acesso à plataforma digital será restrito aos acionistas 
da Companhia que se credenciarem no prazo previsto, nos termos do presente Fato 
Relevante. 
 
Sendo assim, os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo 
acima referido (as 16h00min do dia 27 de abril de 2020) não poderão participar 
remotamente da AGO. 
 
O acionista cadastrado, poderá participar da assembleia virtual por meio de vídeo e 
áudio, devendo manter a sua câmera ligada durante o curso da AGO com o fim de 
assegurar a autenticidade das comunicações, exercendo seus direitos de manifestação 
e voto por meio da plataforma disponibilizada. 
 
O acionista que já tenha enviado seu BVD também poderá, caso queira, cadastrar-se 
para participar da AGO por meio do referido sistema eletrônico, desde que essa 
solicitação seja realizada no modo e no prazo descritos neste Fato Relevante. Nesse 
caso, se o acionista desejar votar nas matérias da AGO durante a assembleia, todas as 
instruções de voto recebidas por meio de BVD identificado por meio do número de sua 
inscrição no CPF ou CNPJ serão desconsideradas. 
 
Além disso, a Companhia solicita que os acionistas garantam previamente a 
compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com o sistema a ser utilizado na AGO 
e acessem a plataforma com 30 minutos de antecedência da AGO. Dúvidas de acesso 
ou uso da plataforma digital de acionistas que desejarem participar da AGO poderão ser 
encaminhadas para o e-mail sustentacaoci@sabesp.com.br  ou telefone (11) 3388-8172. 
 
A Companhia não se responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão que 
o acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que venha 
a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGO por meio eletrônico 
decorrente de incompatibilidade ou defeitos de seus dispositivos eletrônicos. 
 
Em linha com o §1º, inciso II do artigo 21-C da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 
de 2009 (“ICVM 481”), a AGO será integralmente gravada e, nos termos do artigo 21-V, 
§1º da ICVM 481, o acionista devidamente credenciado que participar da AGO por meio 
do sistema eletrônico será considerado presente e assinante da ata. 
 
Por fim, os documentos e informações necessários para a participação e exercício do 
voto na AGO, seja por meio dos BVD ou de forma digital, foram colocados à disposição 
dos acionistas, na forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e da ICVM 481, e podem ser 
consultados na página da internet de relações com investidores da Companhia 



 

 

(www.sabesp.com.br), bem como da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 
 

São Paulo, 24 de abril de 2020. 
 
 

Rui de Britto Álvares Affonso 
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 
 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“SABESP” or 
“Company”), pursuant to CVM Instruction No. 358 of January 3, 2002, as amended, and 
CVM Instruction No. 622 of April 17, 2020, hereby informs its shareholders and the 
market that, considering the several impacts resulting from the new corona virus 
(“COVID-19”) and the protective measures recommended by Brazilian health authorities, 
in particular restrictions on travelling and public meetings, its annual general 
shareholders meeting, to be held on April 28, 2020, will be held exclusively by 
digital means (“AGM”). 
 
Shareholders who wish to participate remotely in the AGM must access the digital 
platform Zoom, according to the rules described below. 
 
In compliance with the instructions presented below, shareholders may vote on the 
matters described in the agenda (i) by submitting the Distance Voting Ballot (“DVB”) or 
(ii) via a digital platform  provided by the Company through the platform Zoom. 

 
I. Extension of the deadline for the submission of the DVB directly to Sabesp 

 
Sabesp will extend, on an exceptional basis, solely to this AGM, the deadline for 
submitting the DVB directly to the Company by Shareholders who have not yet sent their 
DVB by any of the options provided in the Management Proposal, released by the 
Company on April 3, 2020 (“Management Proposal”). 
 
Therefore, shall be considered valid all the DVB sent directly to the Company through 
the e-mail sabesp.ri@sabesp.com.br until 16.00 a.m. of April 27, 2020, regardless of the 
deadline initially informed in the Management Proposal itself. 
 
However, the seven-day advance deadline for the submission of the DVB to the 
custodians, if the shares are in central securities depository, or to the bookkeeper expired 
on April 22, 2020, therefore the shareholders who have not sent the Voting Form until 
such date may only do so by submitting it directly to the Company. 
 

II. Remote Attendance at the AGM through the electronic system Zoom 
 
The shareholders who wish to participate remotely, in real time, in the AGM must send 
the documents required for participation, as described in the Management Proposal, to 
the Company's e-mail – sabesp.ri@sabesp.com.br - until 16.00 am on April 27, 2020. 
The Company clarifies that, exceptionally, due to the COVID-19 pandemic: (a)  the proxy 
appointment referred in item 2 (ii) of the Management Proposal is exempt of being 



 

 

notarized; and (b) the hard copies of the documents shall be forwarded, within 20 days 
after the meeting, to the Company's Investor Relations Department, located at Rua 
Costa Carvalho, 300 - São Paulo - SP - CEP 05429- 900. 
 
After analysing the referred documents the shares ownership, the Company will send 
the shareholder the access credentials and instructions for identification and usage of 
the digital platform. 
 
In order to grant the safety of the AGM, the digital platform access will be restricted to 
the Company's shareholders or its representatives who are accredited within the 
anticipated period, under the terms of this material fact. 
 
Shareholders who do not send the registration request within the deadline referred above 
(until 16.00 a.m. of April 27, 2020) will not be authorized to attend the AGM remotely. 
 
The registered shareholders may participate in the virtual meeting, make their 
statements and vote through the provided platform through video and audio. 
Shareholders must keep their cameras on during the entire AGM in order to ensure the 
authenticity of communications. 
 
Shareholders who have already sent their DVB may also register to participate in the 
AGM through the mentioned electronic system if they wish, whereas this request is made 
in the manner and within the period described in this material fact. In this case, if the 
shareholder wishes to vote on the AGM matters during the meeting, all voting instructions 
received in DVB identified under its CPF or CNPJ registration number will be 
disregarded. 
 
In addition, the Company requests its shareholders to previously confirm the 
compatibility of their electronic devices with the system that will be used at the AGM and 
to access the platform 30 minutes in advance of the AGM. Shareholders wishing to 
participate in the AGM may send their questions regarding the digital platform’s access 
or its usage to the Company by the e-mail sustentacaoci@sabesp.com.br or by phone 
(11) 3388-8172. 
 
The Company will not be held responsible for operational or connection problems that 
the shareholder may endure nor for any other possible issue that may hinder or preclude 
the shareholder participation in the AGM by electronic means due to incompatibility or 
faults of its electronic devices. 
 
In accordance to paragraph 1, item II of article 21-C of CVM Instruction No. 481, of 
December 17, 2009 (“ICVM 481”), the entire AGM will be recorded and, pursuant to 
article 21-V, paragraph 1 of ICVM 481, the duly accredited shareholder who participates 
in the AGM through the electronic system will be considered as attending the AGM and 
signing its minute. 
 
The necessary documents and information for participating and voting in the AGM, 
whether by the DVB or digitally, were made available to the shareholders, pursuant to 
Article 133 of Federal Law No. 6,404 and ICVM 481, and may be consulted on the 
Company's investor relations website (www.sabesp.com.br), as well as the Brazilian 
Securities and Exchange Commission (www.cvm.gov.br) and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br). 
 

São Paulo, April 24, 2020. 
 



 

 

 
Rui de Britto Álvares Affonso 

Chief Financial Officer and Investor Relations Officer 


