
 
 
 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR 
 

COMPANHIA ABERTA 
 

REGISTRO CVM N.º 01862-7       -       CNPJ/MF N.º 76.484.013/0001-45 
 
 

FATO RELEVANTE 
 

 

A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar (“SANEPAR”) , em 
cumprimento ao disposto na Instrução CVM n.º 358/2002 comunica a seus 
acionistas, investidores e ao mercado em geral, que seus Acionistas 
CHEGARAM A UM CONSENSO em relação às solicitações de conversões de 
Ações Ordinárias em Ações Preferenciais apresentadas à Companhia, pela 
Dominó Holdings S/A, em 14 de outubro de 2016 (objeto de comunicado ao 
mercado em 17/10/2016) e pelo Estado do Paraná, em 24 de outubro de 2016 
(objeto de comunicado ao mercado em 25/10/2016), não persistindo qualquer 
impedimento para a conversão de referidas ações, ato já solicitado ao Agente 
Escriturador. 
 
A partir de referido consenso, à pretensão de conversão das ações restou assim 
estabelecida:  
 

• A Dominó Holdings S/A., substituindo a solicitação anterior, solicitou, 
em 24 de novembro de 2016, a conversão de 41.000.000 (quarenta e um 
milhões) de ações ordinárias de emissão da SANEPAR de sua titularidade 
em igual número de ações preferenciais de emissão da SANEPAR; e  

 
• O Governo do Estado do Paraná, substituindo a solicitação anterior, 

solicitou, em 24 de novembro de 2016, a conversão de 23.056.232 (vinte e 
três milhões, cinquenta e seis mil e duzentos e trinta e duas) ações 
ordinárias de emissão da SANEPAR de sua titularidade em igual número 
de ações preferenciais de emissão da SANEPAR. 

 
Em razão do disposto acima e diante da observância da proporção legal entre 
ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN), bem como da regularidade da 
documentação apresentada, a Sanepar informa que ACATOU AMBOS OS 
PEDIDOS de conversão, bem como já procedeu a efetivação de referida 
conversão junto a seu Agente Escriturador (ITAÚ). 
 



 
 
 
Outrossim, diante das referidas solicitações de conversão, passa a informar a 
quantidade de ações ordinárias e preferenciais representativas de seu capital 
social, antes e depois das referidas conversões, a saber: 
 
a) Quantidade de ações que representava o Capital Social por cada espécie e 
classe ANTES das conversões: 

 
- 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 representa o Capital Social por cada espécie e classe 
APÓS as conversões: 
 

- Número de ações ordinárias  167.911.724 
- Número de ações preferenciais  308.708.482 
- Total de ações     476.620.206 

 
Considerando que, após a efetivação das referidas conversões, a Dominó 
Holdings S/A., passará a deter menos que 10% (dez por cento) das ações 
ordinárias de emissão da SANEPAR, a Companhia informa, ainda, que o 
Acordo de Acionistas celebrado entre o Estado do Paraná e a Dominó Holdings 
S/A., em 27 de agosto de 2013, fica automaticamente extinto de pleno direito, 
nos termos do item 7.3 do Acordo de Acionistas celebrado entre referidas partes.  

 
 

Curitiba, 25 de novembro de 2016. 
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