COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 43.776.517/0001-80
FATO RELEVANTE
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (“Sabesp”), em atendimento
ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº
358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que não nos consorciamos
com a Iguá Saneamento S.A. (“Iguá”), vencedora do leilão para explorar o bloco 2 da
concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE),
realizado em 30 de abril de 2021. No entanto, nos termos do memorando de entendimento
firmado com Iguá, detemos uma opção de integrar a SPE detentora da concessão do bloco
2, com uma posição minoritária e sem custo para a Sabesp, exceto as capitalizações
exigidas dos acionistas para fazer jus às obrigações da futura concessionária, caso a
Sabesp venha a exercer a referida opção.
A Sabesp manterá o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos do
assunto objeto deste Fato Relevante.

São Paulo, 02 maio de 2021.

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
PUBLICLY HELD COMPANY
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ) 43.776.517/0001-80
MATERIAL FACT
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Company” or
“Sabesp”) in compliance with the provisions of Article 157, Paragraph 4 of Law 6,404/76 and
the provisions of CVM Instruction 358/02, informs its shareholders and the market in general
that we did not partner with Iguá Saneamento S.A. (“Iguá”), winner of the auction to explore
block 2 of the concession of the Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro
(CEDAE), held on April 30, 2021. However, under the terms of the memorandum of
understanding signed with Iguá, we have an option to integrate the SPV that holds the block
2 concession, with a minority position and at no cost to Sabesp, except for the required
capitalizations from shareholders in order to be entitled to the obligations of the future
concessionaire, in case Sabesp decides to exercise this option.
Sabesp will keep the market informed of any developments on the subject matter of this
Material Fact.

São Paulo, May 2, 2021.

Rui de Britto Álvares Affonso
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

