IGUÁ SANEAMENTO S.A
CNPJ/MF: 08.159.965/0001-33
NIRE: 35.300.332.351
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019.
I.
Data, Local e Horário: 30 de abril de 2019, às 18:00 horas, na sede social da Iguá
Saneamento S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1306, 15º andar,
conjunto 151, São Paulo - SP, CEP 04547-005.
II.

Mesa: Presidente: Paulo Todescan Lessa Mattos; Secretária: Julia Coelho Peres.

III. Convocação e Presença: Participaram por conferência telefônica o presidente do
Conselho de Administração da Companhia, a Secretária e os acionistas detentores das ações
ordinárias representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a
publicação da convocação por meio da imprensa, nos termos do que dispõe o art. 124, §4º da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
IV. Publicações Prévias: (1) Relatório da Administração e demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente acompanhadas das notas
explicativas e do parecer dos auditores independentes, publicados em 29 de março de 2019 no
jornal “Valor Econômico” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”; e (2) Proposta da
Administração/Manual para participação de Acionista em Assembleia enviada à CVM/B3 pelo
Sistema Empresas.Net em 10 de abril de 2019.
V.
Ordem do Dia: (A) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) analisar, discutir e deliberar sobre
o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas de
relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 /12/2018; (ii)
tomar as contas dos administradores consubstanciadas no relatório da administração sobre os
negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo em 31/12/2018; (iii)
deliberar sobre a proposta dos administradores para destinação do resultado da Companhia
relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (iv) Deliberar sobre a reeleição dos
Conselheiros da Companhia (B) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (v) fixar a remuneração
global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019
VI. Deliberações Tomadas: Dispensada, por unanimidade dos acionistas, a leitura dos
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que
todos já foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro
conhecimento dos acionistas. Os acionistas deliberaram, o quanto segue:

Aprovar, por 193.922.002 (cento e noventa e três milhões, novecentos e vinte e dois mil e dois)
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da ata desta
assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas,
conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, e sua publicação com a
omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo artigo da Lei das
Sociedades por Ações.
A – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(i) Aprovar, por 193.922.002 (cento e noventa e três milhões, novecentos e vinte e dois mil e
dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em
31/12/2018, acompanhados do parecer dos auditores independentes;
(ii) Aprovar, por 193.922.002 (cento e noventa e três milhões, novecentos e vinte e dois mil e
dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, com base nos documentos
e informações, as contas dos administradores consubstanciadas no relatório da administração
referente ao exercício social findo em 31/12/2018;
(iii) Aprovar, por 193.922.002 (cento e noventa e três milhões, novecentos e vinte e dois mil e
dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o lucro do exercício no
montante de R$ 16.317.821,18 (dezesseis milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e vinte
e um reais e dezoito centavos), sendo R$ 2.231.968,30 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil,
novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) destinados à reserva de incentivo fiscal
reflexa de investida e R$ 14.085.852,88 (quatorze milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) destinados à compensação de prejuízos
acumulados, não havendo lucros a serem distribuídos aos acionistas;
(iv) Não foi deliberado a reeleição dos Conselheiros de Administração da Companhia.
B - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
(iv) Aprovar por 193.922.002 (cento e noventa e três milhões, novecentos e vinte e dois mil e
dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a fixação da remuneração
global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019, no montante de até
R$ R$ 16.483.183,54 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e oitenta e três
reais e cinquenta e quatro centavos).
VII. Lavratura e Encerramento. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de
sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e autorizada a sua
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da
Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária e, após lavrada, a presente ata foi lida e achada conforme, sendo
assinada pelo Presidente da Assembleia, Paulo Todescan Lessa Mattos, pela Secretária, Julia
Coelho Peres e por todos os acionistas presentes (Iguá Fundo de Investimento em Participações

Multiestratégia,; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, e Mayim Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia,)
“Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em Livro próprio”.
São Paulo, 30 de abril de 2019.

___________________________
Paulo Todescan Lessa Mattos
Presidente

__________________________
Julia Coelho Peres
Secretária

