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COMPANHIA  DE  SANEAMENTO  DO  PARANÁ  -  
SANEPAR 

    COMPANHIA ABERTA 
 Registro na CVM nº. 01862-7  CNPJ nº. 76.484.013/0001-45 
 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMUNICADO AO MERCADO 
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO DE AÇÕES 

 
A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, vem prestar 
esclarecimentos sobre o Comunicado ao Mercado do dia 17/10/2016, que 
informou a conversão de 28.833.345 (vinte e oito milhões, oitocentos e 
trinta e três mil e trezentos e quarenta e cinco) ações ordinárias no mesmo 
número de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia, 
conforme Ofício 3132/2016-SAE/GAE de 17 de outubro de 2016, 
transcrito abaixo, assim como a correspondência da Sanepar com as 
informações solicitadas. 
 
 
17 de outubro de 2016.  

3132/2016-SAE/GAE 1 
  

  

Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar 

Sr. Ney Amilton Caldas Ferreira 

Diretor de Relações com Investidores 

  

Ref.: Conversão de ações  

  

  

Prezado Senhor,  

  

Considerando os termos do Comunicado ao Mercado de 17/10/2016, que 
informou a conversão de 28.833.345 ações ordinárias no mesmo número de 
ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia, solicitamos 
informar, até 18/10/2016, a quantidade de ações que representa o capital 
social da companhia por cada espécie e classe após a conversão em 
referência.  
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No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima 
formulada antes da resposta dessa empresa. 

  

Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de 
Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que 
o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação 
de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – 
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07. 
  

Atenciosamente, 

  

  

Ana Lucia da Costa Pereira 

Gerência de Acompanhamento de Empresas 

 
 
Curitiba, 18 de outubro de 2016. 
 
 
Para 
Sra. Ana Lúcia da Costa Pereira 
Gerência de Acompanhamento de Empresas  

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
Praça Antonio Prado, 48 – 2º andar 
01013-001 – São Paulo – SP 
 
 
Ref.: Ofício nº. 3132/2016-SAE/GAE 1 
 
 
INFORMAÇÕES DO CAPITAL SOCIAL E DA QUANTIDADE DE 
AÇÕES DA SANEPAR: 
 
 
No ofício citado acima, V. Sa. nos solicita informações sobre a quantidade 
de ações que representa o capital social da Companhia por cada espécie e 
classe após a conversão, conforme Comunicado ao Mercado do dia 
17/10/2016. 
 
A Sanepar em atendimento a solicitação informa que o seu capital social é 
de R$ 2.597.359.806,00 (dois bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões, 
trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e seis reais) e a composição 
acionária antes da conversão e depois da mesma é a seguinte: 
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a) Quantidade de ações que representava o Capital Social por cada espécie 
e classe antes da Conversão: 

 
-Número de ações ordinárias  231.967.956 
-Número de ações preferenciais  244.652.250 
-Total de ações    476.620.206 

 
b) Quantidade de ações que representava o Capital Social por cada espécie 
e classe após da conversão: 
 

-Número de ações ordinárias  203.134.611 
-Número de ações preferenciais  273.485.595 
-Total de ações    476.620.206 

 
 
Permanecemos a disposição para esclarecimentos que sejam necessários. 
 

 
Curitiba, 18 de outubro de 2016. 

 
 

Ney Amilton Caldas Ferreira  
Diretor de Relações com Investidores 


