
ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA 
COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU 
SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. 
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MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE 
UNITS DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 

[LOGO DA COMPANHIA] 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE 

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Código CVM n° 18546 
CNPJ/ME nº 07.040.108/0001-57 

NIRE: 23.3.00000687.9 
Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, n° 1030 

CEP 60420-901 – Fortaleza, CE 
[•] ([•]) Units  

Valor da Oferta: R$[•] 
Código ISIN das Units: [•]  

Código de negociação das Units na B3: [•] 
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece (“Companhia”), o Estado do Ceará (“Estado do Ceará”) e o Município de Fortaleza (“Município de Fortaleza” e, em conjunto com o Estado do Ceará, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o 
Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”) e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), estão 
realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias e/ou preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de certificados de depósito de ações, 
representativos de [•] ([•]) ações ordinárias e [•] ([•]) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Units”). 
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de[, inicialmente,] [•] ([•]) novas Units (“Oferta Primária” e “Units da Oferta Primária”) e na (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ([•]) Units de emissão da Companhia e de titularidade dos 
Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária” e “Units da Oferta Secundária”, sendo que as Units da Oferta Secundária, em conjunto com as Units da Oferta Primária, serão denominadas e “Units da Oferta Base”), a ser realizada na República Federativa 
do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular 02/2019/CVM/SRE, de 27 de fevereiro de 2019 ("Ofício-Circular CVM/SRE"), com o “Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor ("Código ANBIMA"), com o “Guideline ANBIMA para Contratação 
Direita por Empresas Estatais”, de 26 de março de 2018, bem como as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do 
Nível 2" e "B3", respectivamente), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a 
participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto). 
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Units no exterior pelo Bradesco Securities, Inc. e pela XP Investments US, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Contrato de Colocação 
Internacional (conforme definido neste Prospecto): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, 
conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, 
para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do 
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do 
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais 
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do CMN n° 4.373, 
de 29 de setembro de 2014, conforme alterada, e na Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada, ou na Lei n° 4.131, de 3 setembro de 1962, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de 
registro de distribuição e colocação das Units em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. 
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os 
Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Units na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Units não poderão ser ofertadas 
ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. 
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Anúncio de 
Início”), a quantidade de Units da Oferta Base poderá, a critério [da Companhia e dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Units da Oferta Base, ou seja, em até [•] 
Units[, sendo [•] ([•]) novas Units e [•] ([•]) Units de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Units da Oferta Base (“Units Adicionais”). 
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total de Units da Oferta Base, ou seja, em até [•] Units[, sendo [•] ([•]) 
novas Units e [•] ([•]) Units de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Units da Oferta Base (“Units Suplementares”), conforme opção a ser outorgada [pela 
Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Units 
(“Opção de Units Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de negociação das Units na B3, 
inclusive, de exercer a Opção de Units Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Units seja tomada em comum acordo 
entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Unit (conforme abaixo definido). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Units Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de 
Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta. 
Estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Unit estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Unit”), observado o 
disposto no artigo [•]º, da Lei [•] (conforme abaixo definido) e o Despacho [•] (conforme abaixo definido). Na hipótese de o Preço por Unit ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) 
serão normalmente considerados e processados, observada a condição de eficácia indicada neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), nos termos do 
artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 16 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva. 
O preço por Unit será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, 
pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro 
as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Unit coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Unit”). 
A escolha do critério de determinação do Preço por Unit é justificada na medida em que o preço de mercado das Units a serem subscritas e adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor 
pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 
das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Unit. 

 Preço (R$)(1) Comissões (R$)(2)(4) Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4) 
Preço por Unit.......................................................................................................  [•] [•] [•] 
Oferta(5) ................................................................................................................  [•] [•] [•] 

Total da Oferta ...............................................................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Unit Suplementares e sem considerar as Unit Adicionais. 
(3) Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.  
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto. 
(5) Para informações sobre a quantidade de Units a serem alienadas pelo(s) Acionista(s) Vendedor(es) na Oferta, bem como o montante a ser recebido, veja página 45 deste Prospecto. 
A realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento do capital social da Companhia e emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social (“Estatuto Social”), com a exclusão 
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e condições, foram aprovados, em 
conjunto com outras matérias relacionadas à Oferta, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 6 de dezembro de 2019, cuja ata está em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Ceará (“JUCEC”) e foi 
publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará (“DOECE”) e no jornal “O Povo”. 
A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, e consequentemente, do Preço por Unit e a aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia serão aprovados em Reunião 
do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será registrada na JUCEC e publicada no DOECE e no jornal “O Povo”. 
A realização da Oferta Secundária pelo Estado do Ceará, incluindo a alienação das Units de sua titularidade, bem como seus termos e condições, foram aprovados em [•]. 
A realização da Oferta Secundária pelo Município de Fortaleza, incluindo a alienação das Units de sua titularidade, bem como seus termos e condições, foram aprovados em [•]. 
O Preço por Unit pelo Estado do Ceará será aprovado em [•].  
O Preço por Unit pelo Município de Fortaleza será aprovado em [•]. 
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os 
Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Units nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Units poderão ser ofertadas ou 
subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. 
É admissível o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de [•], para subscrição e aquisição de Units, as quais somente serão confirmadas pelos subscritores e adquirentes após o início do período de distribuição. 
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO 
SOBRE AS UNITS A SEREM DISTRIBUÍDAS.” 
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em [13] de [dezembro] de 2019. 
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de aquisição das Units. Ao decidir subscrever, adquirir e liquidar as Units, os potenciais investidores deverão realizar 
sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Units.  
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS”, A PARTIR DAS PÁGINAS 25 e 73, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA [•], PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE UNITS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE 
INVESTIMENTO.  

  
Coordenadores da Oferta 

Coordenador líder   Agente estabilizador
 

A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2020. 

[Ticker Nível 2] 



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Cagece” ou “nós” se referem, a menos que o 
contexto determine de forma diversa, à Companhia, suas subsidiárias e filiais na data deste 
Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, 
conforme aplicável. 

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta” deste Prospecto. 

ACFOR Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços 
Públicos de Saneamento Ambiental. 

Acionistas Controladores Estado do Ceará. 

Acionistas Vendedores Estado do Ceará e Município de Fortaleza. 

Administração Conselho de Administração e Diretoria Estatutária da 
Companhia, considerados em conjunto. 

Administradores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Estatutária da Companhia. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais. 

ARCE Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado 
do Ceará. 

Assembleia Geral A assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes BDO RCS Auditores Independentes S/S para o período de nove 
meses findo em 30 de setembro de 2019 e a Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S. para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2018, em 31 de dezembro 
de 2017 e 31 de dezembro de 2016 e o período de nove meses 
findo em 30 de setembro de 2018. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Bradesco BBI, Coordenador 
Líder ou Agente Estabilizador 

Banco Bradesco BBI S.A. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

Câmara de Arbitragem do 
Mercado 

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara 
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a atuar 
na composição de conflitos que possam surgir nos segmentos 
especiais de listagem da B3. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ/ME Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia. 
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Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas 
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. 

CPF/ME Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia. 

Código Civil Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

Companhia ou Cagece Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece. 

Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 

Conselho Fiscal O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste 
Prospecto estava instalado. 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

Deliberação CVM 476  Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Diretoria Estatutária A diretoria estatutária da Companhia. 

DOECE O Diário Oficial do Estado do Ceará. 

Dólar, dólar, dólares ou US$ Moeda oficial dos Estados Unidos. 

EBITDA O EBITDA é uma medição não contábil divulgada pela 
Companhia em consonância com a Instrução CVM 527, 
conciliada com suas demonstrações contábeis, que consiste no 
lucro ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de 
renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de 
depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada pela 
divisão do EBITDA pela receita operacional líquida de serviços 
(considerando as operações continuadas e descontinuadas). O 
EBITDA e a margem EBITDA não são medidas reconhecidas 
pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não representam o 
fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser 
consideradas como alternativa ao lucro líquido, ao fluxo de caixa 
operacional, assim como não devem ser consideradas como 
indicador de desempenho operacional ou alternativa ao fluxo de 
caixa como indicador de liquidez da Companhia. Para mais 
informações sobre medições não contábeis, veja o item 3.2 do 
Formulário de Referência. 

EBITDA Ajustado Calculamos o EBITDA Ajustado por meio do EBITDA acrescido 
ou reduzido de itens que no nosso entendimento possuem 
número de ocorrências limitado, claramente identificáveis, não 
usuais e que têm impacto material em nossos resultados. Nós 
acreditamos que os ajustes complementares aplicados na
apresentação do EBITDA Ajustado são apropriados para 
fornecer informações adicionais aos investidores que não são 
decorrentes de nossas operações principais. O EBITDA 
Ajustado (LAJIDA Ajustado) é definido como o EBITDA 
(LAJIDA) ajustado da linha “Outras receitas (despesas)” da 
demonstração do resultado. 

Estados Unidos  Estados Unidos da América. 
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Estatuto Social  O estatuto social da Companhia. 

ETA Estações de tratamento de água. 

ETE Estações de tratamento de esgoto. 

Formulário de Referência  Formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos 
da Instrução CVM 480 e anexo a este Prospecto. 

Governo Federal Governo Federal do Brasil. 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Instituição Escrituradora  Itaú Corretora de Valores S.A. 

Instrução CVM 400  Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 480  Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 505 Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 527 Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 539 Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 555 Instrução da CVM nº 555, de 17 dezembro de 2014, conforme 
alterada. 

IPD Índice de perdas na distribuição. 

JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceará. 

Lei das Sociedades por Ações  Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de Capitais Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Nível 2 Segmento especial de listagem de valores mobiliários da B3, 
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por 
empresas que se comprometem voluntariamente com a adoção 
de práticas de governança corporativa e a divulgação pública 
de informações adicionais em relação ao que é exigido na 
legislação, previstas no Regulamento do Nível 2. 

Ofício-Circular CVM/SRE Ofício-Circular CVM/SRE nº 02/19, divulgado em 27 de 
fevereiro de 2019. 

PIB Produto Interno Bruto. 

PPPs Parcerias público privadas. 
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Prospectos O Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, 
considerados em conjunto. 

Real, real, reais ou R$ Moeda oficial corrente no Brasil. 

Regra 144A Regra 144A editada ao amparo do Securities Act. 

Regulamento de Arbitragem Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída 
pela B3, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina 
o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos 
os conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida 
no Estatuto Social da Companhia e constante dos termos de 
anuência dos administradores, membros do Conselho Fiscal e 
do acionista controlador. 

Regulamento do Nível 2 Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança 
Corporativa da B3, que prevê as práticas diferenciadas de 
governança corporativa a serem adotadas pelas companhias 
com Units listadas no Nível 2 da B3. 

Regulamento S  Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos 
Estados Unidos. 

SEC  Securities and Exchange Commission, a comissão de valores 
mobiliários dos Estados Unidos. 

Securities Act  Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado. 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 

SGA Sistema de Gestão Ambiental. 

SGC Sistema de Gestão da Qualidade. 

XP XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores S.A. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 

Identificação Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, sociedade de 
economia mista estadual, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 07.040.108/0001-57. 

Registro na CVM Emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a CVM. 

Sede Dr. Lauro Vieira Chaves, n° 1030, CEP 60420-901, cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Dario Sidrim 
Perini. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da 
Companhia é + 55 (85) 3101-1798 e o seu endereço eletrônico 
é ri@cagece.com.br.  

Instituição Escrituradora das 
Ações de Emissão da 
Companhia 

Itaú Corretora de Valores S.A. 

Instituição Escrituradora das 
Units e Depositária das Ações 
de Emissão da Companhia 

Itaú Corretora de Valores S.A. 

Auditores Independentes BDO RCS Auditores Independentes S/S para o período de nove 
meses findo em 30 de setembro de 2019 e a Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S. para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2018, em 31 de dezembro 
de 2017 e 31 de dezembro de 2016 e o período de nove meses 
findo em 30 de setembro de 2018. 

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

As Units serão negociadas no Nível 2 da B3 sob o código “[•]”, 
a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à 
divulgação do Anúncio de Início.  

Jornais nos quais divulga 
informações 

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da 
Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no DOECE e no 
jornal “O Povo”. 

Formulário de Referência Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e 
operações poderão ser encontradas no Formulário de Referência.

Website [www.cagece.com.br] 

As informações constantes no site da Companhia não são parte 
integrante deste Prospecto e não estão a ele incorporadas por 
referência. 
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO 
POR REFERÊNCIA 

Os seguintes documentos, conforme arquivados na CVM, são incorporados por referência a este 
Prospecto, sendo a leitura dos mesmos imprescindível:  

• o Estatuto Social Consolidado da Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia em [•] de [•] de 2019; 

• o Formulário de Referência da Companhia, apresentado à CVM na data deste Prospecto 
Preliminar, elaborado nos termos da Instrução CVM 480; 

• as demonstrações contábeis da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas do respectivo relatório da administração e do 
relatório do auditor independente, bem como suas notas explicativas;  

• as demonstrações contábeis da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2017 e 2016, acompanhadas do respectivo relatório da administração e do 
relatório do auditor independente, bem como suas notas explicativas; e 

• as Informações Trimestrais – ITR da Companhia relativas ao período de nove meses findo em 
30 de setembro de 2019 que inclui as informações contábeis comparativas apresentadas como 
valores correspondentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2018, 
acompanhadas do respectivo relatório de revisão do auditor independente. 

Os documentos incorporados por referência a este Prospecto, listados acima, podem ser obtidos na 
sede social da Companhia ou nas páginas na internet da CVM, da B3 e da Companhia, conforme 
segue:  

Estatuto Social 

www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações Sobre Companhias”, em seguida em 
“Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre 
outros)”, e digitar “Cagece” no campo disponível. Em seguida, clicar em “Continuar” e, na 
sequência, em “Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece”. Ato contínuo, na opção “Período 
de Entrega”, selecionar o subitem “Período” e indicar o dia [•] e [•] de [•] de [2019] e, no campo 
“Categoria”, selecionar “Estatuto Social” e clicar em “Consultar”. Posteriormente, clicar, na coluna 
“Ações”, em “Visualizar o Documento” ou “Download”). 

www.cagece.com.br (neste website, acessar “Governança Corporativa”, clicar em “Documentos” e, 
em seguida, clicar em “Estatuto Social” e, por fim, em “Baixe o Estatuto Social Cagece”).  

Formulário de Referência  

www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Informações Sobre Companhias”, em seguida em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, 
Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre outros)”, e digitar “Cagece” no campo disponível. 
Em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Companhia de Água e Esgoto do Ceará - 
Cagece”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega”, selecionar o subitem “Período” e indicar um 
período que compreenda os dias [•] e [•] de [•] de 2020 e, no campo “Categoria”, selecionar 
“Formulário de Referência” e clicar em “Consultar”. Posteriormente, selecionar a versão mais atual 
do Formulário de Referência e clicar, na coluna “Ações”, em “Visualizar o Documento” ou 
“Download”).  
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www.cagece.com.br (neste website, acessar “Governança Corporativa”, clicar em “Informações 
Financeiras” e, em seguida, no campo “Formulário de Referência”, clicar em “Baixe Aqui” e, em 
seguida, escolher a versão mais atual do “Formulário de Referência”).  

Demonstrações Financeiras  

www.cvm.gov.br (neste website clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo 
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos 
Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “Cagece” e, em 
seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 
Cagece”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no 
máximo, na data de encerramento do exercício social em relação ao qual se deseja obter as 
demonstrações financeiras e, no campo “Categoria”, selecionar “Dados Econômico-Financeiros” e 
clicar em “Consultar”. Posteriormente, selecionar a demonstração financeira a ser consultada e 
clicar, na coluna “Ações”, em “Visualizar o Documento” ou “Download”). 

www.cagece.com.br (neste website, acessar “Governança Corporativa”, clicar em “Informações 
Financeiras” e, em seguida, no campo “Submetidas à CVM”, clicar em “Demonstrativos Financeiros 
Anuais” e, em seguida, escolher a demonstração financeira a ser consultada).  

Informações Trimestrais – ITR  

www.cvm.gov.br (neste website clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo 
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos 
Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “Cagece” e, em 
seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 
Cagece”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no 
máximo, em 30 de novembro de 2019 e, no campo “Categoria”, selecionar “ITR” e clicar em 
“Consultar”. Posteriormente, selecionar o ITR a ser consultado e clicar, na coluna “Ações”, em 
“Visualizar o Documento” ou “Download”).  

www.cagece.com.br (neste website, acessar “Governança Corporativa”, clicar em “Informações 
Financeiras” e, em seguida, no campo “Submetidas à CVM”, clicar em “Informações Trimestrais 
(ITR)” e, em seguida, clicar em “Informações do Terceiro Trimestre de 2019”).  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO 
FUTURO 

Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto, nas páginas 25 e 73, respectivamente, e nas 
seções 4, 7 e 10 do Formulário de Referência.  

As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas 
atuais concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar os 
negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, reputação, 
negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de caixa. Embora 
a Companhia acredite que essas estimativas e perspectivas futuras sejam baseadas em premissas 
razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base 
nas informações disponíveis atualmente.  

Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto e no Formulário de 
Referência, tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar 
adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e 
perspectivas não se concretizem. 

Tais fatores, riscos e incertezas incluem, entre outros, os seguintes: 

• variações cambiais, na taxas de juros, na inflação, na liquidez do mercado doméstico de 
crédito e de capitais, nas políticas fiscais; 

• nas taxas de câmbio e controles sobre o câmbio e restrições sobre remessas ao exterior, como 
aquelas que foram brevemente impostas em 1989 e no início de 1990; 

• as alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do Brasil, incluindo 
flutuações nas taxas de câmbio, de juros ou de inflação, nível de emprego, crescimento 
populacional, e liquidez nos mercados financeiro e de capitais; 

• alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao nosso setor de atuação, incluindo 
questões ambientais, bem como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades 
brasileiras em relação a essas leis e regulamentos; 

• a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação, bem como alterações nas 
preferências e situação financeira dos nossos clientes; 

• os interesses do Estado do Ceará, nosso acionista controlador, incluindo seus interesses 
políticos ou econômicos na aprovação de nossas tarifas, no pagamento de valores devidos por 
entes governamentais em decorrência de nossos serviços e na manutenção de contratos de 
concessão com municípios que afetam adversamente nossos resultados; 

• as decisões de nossos processos ou procedimentos judiciais ou administrativos; 

• modificações em leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais e trabalhistas; 

• alterações, rescisões ou não renovações de nossos contratos de concessão com os municípios 
do Estado do Ceará; 

• a falta de contratos de concessão formais entre a Companhia e determinados municípios; 

• secas, racionamento de água, excesso de chuvas e outras mudanças climáticas; 
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• intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, 
ambiente regulatório ou regulamentação ambiental no Brasil; 

• a nossa capacidade de contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis; 

• a nossa capacidade de implementar sistemas operacionais eficientes; e 

• outras considerações discutidas na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Unis” 
constante na página 73 deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do 
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência. 

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados 
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas 
sobre o futuro.  

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM 
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NOSSO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
PODERÃO AFETAR NOSSOS RESULTADOS FUTUROS E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS 
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS 
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS 
REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE NÓS, OS 
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMIMOS A 
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR 
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS OU DE QUALQUER 
OUTRA FORMA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS 
FUTUROS OU DE QUAISQUER OUTROS FATORES. MUITOS DOS FATORES QUE 
DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA NOSSA CAPACIDADE 
DE CONTROLE OU PREVISÃO.  

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, 
“espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro.  

Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações acerca do futuro 
constantes deste Prospecto podem não vir a se concretizar. 

Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos 
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições futuras 
da situação financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição 
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela 
expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão 
esses resultados estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em vista 
estas limitações, os potenciais investidores não devem tomar suas decisões de investimento 
exclusivamente com base nas estimativas e declarações acerca do futuro contidas neste Prospecto. 

Estimativas de Mercado e Outras Informações  

São feitas declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, a situação em relação aos 
concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho dos 
mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e pesquisas de 
mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis. A menos que 
indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao Banco 
Central, IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não sejam 
corretas em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma independente. 
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Todas as referências feitas neste Prospecto a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à moeda oficial 
do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda corrente dos 
Estados Unidos. 

Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto e no Formulário de Referência podem 
não representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo assim, os resultados 
apresentados em algumas tabelas presentes neste Prospecto podem não corresponder ao resultado 
exato da soma dos números que os precedem, ainda que a diferença seja mínima. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 
Apresentamos a seguir um sumário dos nossos negócios, incluindo nossas informações operacionais e 
financeiras, nossas vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este sumário é apenas um resumo 
das nossas informações, não contendo todas as informações que um potencial investidor deve 
considerar antes de tomar sua decisão de investimento em nossas Units. Informações completas 
sobre nós estão em nosso Formulário de Referência e nas nossas demonstrações contábeis e 
Informações Trimestrais - ITR incorporadas por referência a este Prospecto. Leia este Prospecto 
e o nosso Formulário de Referência antes de aceitar a Oferta. 

ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR EM NOSSAS UNITS, O INVESTIDOR DEVE LER, 
CUIDADOSA E ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES 
CONTIDAS NAS SEÇÕES [“CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES SOBRE O 
FUTURO”], [“PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA”] E [“FATORES DE 
RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS”], CONSTANTES NAS PÁGINAS 8, 25 E 73 DESTE 
PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DA PÁGINA [•], ENFATIZANDO 
AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE RISCO”, “5. 
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS” E “10. COMENTÁRIOS DOS 
DIRETORES”, BEM COMO NOSSAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS 
- ITR AS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS INCORPORADAS POR REFERÊNCIA A ESTE 
PROSPECTO, PARA UM ENTENDIMENTO MAIS DETALHADO DOS NOSSOS NEGÓCIOS E DA OFERTA 
PROPRIAMENTE DITA. RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM 
SEUS CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS UNITS. 

Visão geral 

Criados pela Lei Estadual nº 9.499, de julho de 1971, conforme alterada pela Lei Estadual nº 15.348, de maio 
de 2013, acreditamos ser referência na prestação de serviços de saneamento na região Norte e Nordeste do 
Brasil. Atendemos, atualmente, aproximadamente 5,4 milhões de habitantes em 152 dos 184 municípios do 
Estado do Ceará. Por meio dos nossos 14,7 mil km de redes e adutoras e das nossas 168 ETA, prestamos 
serviços de abastecimento de água que, em 2018, apresentou um volume faturado de 2651 milhões de m3, 
tanto para a população residencial como para a população não residencial2, representando uma cobertura de 
aproximadamente 98,3% da população urbana dos municípios do Estado do Ceará nos quais a Companhia 
atua. Por meio de nossos 4,89 mil km de redes, coletoras e interceptores e das nossas 277 ETE, por sua vez, 
prestamos serviços de esgotamento que, em 2018, apresentou um volume faturado de 1033 milhões de m3, 
atendendo mais de 2,4 milhões de habitantes espalhados por 73 municípios, o que representa uma cobertura 
de 42,4% da população urbana dos municípios do Estado do Ceará nos quais a Companhia atua, sendo a 3ª 
maior cobertura de esgoto das regiões Norte e Nordeste. Destaque-se que 100,0% do esgoto coletado passa 
por tratamento antes de ser disposto. 

 
1 Volume faturado. 
2 Industrial, comercial e público. 
3 Volume faturado. 
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Na capital cearense, nossa cobertura apresenta números ainda mais expressivos. Beneficiamos 98,6% ou 2,6 
milhões de habitantes da população do município de Fortaleza com nossos serviços de abastecimento de água 
e 62,0% ou 1,6 milhão de habitantes com nossos serviços de esgotamento sanitário. Em razão desses índices 
de cobertura, nosso contrato de concessão com o município de Fortaleza representou, em 30 de setembro de 
2019, aproximadamente 55% de nossa receita operacional4.  

Dada a importância do contrato de concessão com o município de Fortaleza para nossos negócios, construímos 
uma sólida posição na capital cearense, onde se concentram nossos principais ativos. Em Fortaleza, nossas 
operações são atualmente divididas em 4 unidades de negócio, contando com as 2 maiores ETAs da 
Companhia, a ETA Gavião e a ETA Oeste, com capacidade de produção e tratamento de 10 m3/s e 5 m3/s, 
respectivamente. 

Nossa base de ativos regulatórios (BAR) líquida homologada na nota técnica CET 005/2018, de dezembro de 
2018 pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (“ARCE”) é de R$2,4 
bilhões, representando uma evolução de 10,7% de 2015 até junho de 2018. 

 

 
4 Não considera a receita de construção e a tarifa de contingência. 
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Notas: 1. Base de Ativos Regulatórios Líquida da Cagece; 2. Região metropolitana de Fortaleza, em 2018.  

Com relação ao interior do Ceará, possuímos forte atuação na prestação de serviços de abastecimento de 
água, chegando a 98,0% de cobertura nos municípios atendidos por nós, por meio de 166 ETAs e 9,4 mil km 
de extensão de rede. Não obstante, acreditamos ter grande potencial de crescimento no interior do Estado do 
Ceará, quando observados nossa cobertura com relação aos nossos serviços de esgotamento sanitário. 
Atualmente contamos com 116 ETEs e 1,6 mil km de extensão de rede. 
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Atuamos por meio da celebração de contratos de concessão ou programa com os municípios do Estado do 
Ceará, com os quais possuímos uma relação de longo prazo consolidada. Os contratos mais relevantes são 
firmados com os municípios de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Juazeiro do Norte e São Gonçalo do Amarante, 
que representaram aproximadamente 73,0% da nossa receita operacional5 em 30 de setembro de 2019. A 
duração média dos nossos contratos de concessão ou programa com os 152 municípios por nós atendidos, 
ponderado pela receita bruta proporcional de cada um dos municípios, é de 31 anos. Destes, aqueles que 
representam aproximadamente 78,7% da nossa receita operacional6 em 30 de setembro de 2019, possuem 
prazo de validade posterior a 2040. O contrato mais relevante, com o Município de Fortaleza, foi recentemente 
renovado para um período de 35 anos, com validade até o ano de 2054. 

 
 

Notas: 1. Sem considerar a receita oriunda da tarifa de contingência; 2. Ponderado pela % de receita 3. RMF – Região Metropolitana de 
Fortaleza e RMC – Região Metropolitana do Ceará; 4. Acordo para renovação em estágio final de negociação 5. Considera renovação do 
contrato de Juazeiro do Norte 6. Dados de 2018.  

Acreditamos ser uma das empresas do setor público de saneamento com um dos maiores potenciais de 
crescimento nos próximos anos, principalmente com relação aos nossos serviços de esgotamento sanitário. 
Ainda que tenhamos apresentado a 3ª maior cobertura de esgotamento sanitário entre as empresas públicas 
das regiões Norte e Nordeste, segundo dados do SNIS, quando comparados às outras companhias do setor 
listadas na B3, há grande espaço para crescimento. Podemos observar esse potencial quando observamos a 
evolução das economias ativas, tanto para os serviços de abastecimento de água, quanto para os serviços de 
esgotamento sanitário, que passaram de 1.723 mil em 2013 para 1.878 mil em 2018 e 643 mil em 2013 para 
802 mil em 2018, respectivamente. 

 
5 Não considera a receita de construção e a tarifa de contingência. 
6 Não considera a receita de construção e a tarifa de contingência. 
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Nosso IPD, indicador que avalia as perdas percentuais em relação ao volume de água produzido, é inferior à 
média das empresas de saneamento das regiões Norte e Nordeste. Nosso IPD, em 30 de setembro de 2019, 
foi de 45,7%, estando próximo à média nacional, de 45,2% e abaixo da média para as demais empresas de 
saneamento das regiões Norte e Nordeste, que foi de 52,1% no período. 

 
 

Nota: 1. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 2018, relatório emitido com dados de 2017. 

O atendimento aos nossos clientes ocorre por meio de diversos canais, seja por meio das nossas 20 lojas de 
atendimento (11 na capital e 9 no interior do estado) para atendimento presencial, ou por meio de canais 
digitais tais como o CageceApp (aplicativo pioneiro entre as companhias de saneamento) da Gesse, nossa 
atendente virtual, redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ou, ainda, através do 0800 e por 
meio da Ouvidoria Interna da Companhia. 

Por todos esses fatores, acreditamos que somos considerados referência de qualidade em prestação de 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil, tendo recebido diversos prêmios nos 
últimos anos. Em 2014, recebemos o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento – PNQS. Em 2015 e 
2019, fomos escolhidos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A. Em 2016, 
recebemos o prêmio Delmiro Gouveia como uma das dez maiores empresas do estado do Ceará e, em 2016, 
2017 e 2018, recebemos o prêmio de melhor avaliação de desempenho entre as ouvidorias setoriais do Estado 
do Ceará. Ainda em 2017, fomos vencedores do I Prêmio ARCE de Excelência em Regulação, distribuído pela 
ARCE. Em 2018, recebemos o Prêmio Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS Brasil, na categoria 
“Organização Sem Fins Lucrativos”, sagrando-nos vencedores na categoria de modelo de gestão no Sistema 
Integrado de Saneamento Rural – Sisar. Por fim, em 2019, fomos listados no 6º lugar no setor de saneamento 
pela Revista Época Negócios. 

Adicionalmente, iniciamos, no ano de 2005, o SGC, referenciado na NBR ISO 9001. O SGC foi implantado em 
cinco de nossos processos finalísticos, os quais receberam, em outubro de 2019, auditoria de supervisão e 
extensão do escopo objeto da Certificação ISO 9001 pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
Atualmente, o escopo do SGC está sendo ampliado para outros de nossos processos finalísticos. Hoje, 
possuímos certificação ISO 9001 nos seguintes processos: 

• Tratamento de água das ETAs Gavião Oeste (Fortaleza e região metropolitana), ETA Maranguape, ETA 
Russas, ETA Poty e ETA Jaburu; 
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• Controle de qualidade de água e efluentes do Laboratório Central; 

• Verificação e manutenção de medidores do Laboratório de Hidrometria; 

• Atendimento presencial a clientes de 10 lojas de atendimento de Fortaleza (Aldeota, Centro, Conjunto 
Ceará, José Walter, Parangaba e Sede) e região metropolitana de Fortaleza (Caucaia, Maracanaú, Novo 
Oriente e Eusébio), e nas lojas de atendimento de Juazeiro do Norte, Crateús, Quixadá, Itapipoca, 
Russas, Aracati e Tianguá; 

• Gestão dos processos de distribuição de água, coleta de esgoto, serviços comerciais, técnicos e 
administrativos. 

Buscando compatibilizar suas atividades com a preservação do meio ambiente dentro dos princípios do 
desenvolvimento sustentável, implantamos o SGA na ETA Gavião e estamos em fase de implantação na ETA 
Jaburu. A implantação da SGA, referenciado na NBR ISSO 14001, é realizada de forma integrada com o SGA já 
implementada nessas ETAs. 

Principais indicadores operacionais e financeiros 

Nosso forte desempenho operacional afeta diretamente o crescimento em nossa receita líquida. Entre 2015 e 
2018, apresentamos uma taxa anual de crescimento média em nossa receita líquida de 12,6%, comparado 
com a média de 13,0% das companhias do setor público de saneamento listadas na B3. Isso reflete também 
no aumento de nossas margens no período, sendo que apresentamos, entre 2015 e 2018, um crescimento da 
nossa margem bruta de 30,3% para 47,6%, um crescimento de nossa margem líquida de -13,7% para 9,9% e 
um crescimento em nossa margem EBITDA de -9,2% para 25,4%. 

2016 2017 2018
Receita bruta (ex-receita de construção e tarifa de contingência) 1,073.4 1,177.5 1,370.2

% crescimento 9.7% 16.4%

Receita líquida (ex-receita de construção) 973.3 1,068.8 1,245.2
% crescimento 9.8% 16.5%

Lucro bruto 496.4 581.2 728.5
Margem bruta 51.0% 54.4% 58.5%

EBITDA 159.3 163.0 288.6
Margem EBITDA 16.4% 15.3% 23.2%

Lucro líquido 51.4 1.2 77.4
Margem líquida 5.3% 0.1% 6.2%

Dívida bruta 448.7 413.8 495.8

Dívida líquida 444.7 371.8 331.7
Dívida líquida / EBITDA 2.8x 2.3x 1.1x  

Nossos pontos fortes 

Localização privilegiada no Estado do Ceará – Plataforma única de saneamento em um estado 
que é referência pró-business e de crescimento econômico 

A região Nordeste apresentou o maior crescimento real de PIB entre as regiões brasileiras de 2016 e 2018, 
atingindo uma taxa anual de crescimento média de 2,0%, comparado com 1,3% da média das demais regiões. 
O Estado do Ceará apresenta indicadores socioeconômicos acima da média da região, com PIB per capita de 
R$9,2 mil, o terceiro maior da região, segundo dados estimados do IBGE de 2018, e participação crescente no 
PIB brasileiro, subindo de 1,87% em 2007 a 2,23% em 2018, segundo dados do Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará – IPECE. O Estado do Ceará também é um dos estados brasileiros mais sólidos 
financeiramente, possuindo nota B em Capacidade de Pagamento – CAPAG, segundo o Tesouro Nacional.  
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As iniciativas recentes do Estado do Ceará comprovam a tendência crescente pela modernização e aumento de 
investimentos em infraestrutura, sendo uma referência pro-business e de crescimento econômico. Os 
investimentos no Porto de Pecém, as novas concessões de aeroportos realizadas no 5º leilão em março de 
2019, a expansão das redes de fibra ótica que ligam o Brasil a África, Europa e Américas, o forte crescimento 
na atividade de turismo e a expansão do sistema metroviário da região metropolitana de Fortaleza, bem como 
a recente parceria da Fundação Lemann com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, são alguns dos 
exemplos que apoiam essa tendência. 

 

Acreditamos que nossa atuação como plataforma única de saneamento no Estado do Ceará, aliado com nossa 
localização privilegiada em um estado que apresenta um crescimento econômico de destaque na região 
Nordeste, representa um grande potencial de crescimento de negócios, principalmente tendo em vista não 
apenas o crescimento populacional como, também, a atração de investimentos em infraestrutura, indústrias e 
aumento da atividade comercial e de turismo, com aumento da demanda por saneamento. 

Forte desempenho operacional comparado aos players da região Norte e Nordeste 

Nossas operações, na nossa visão, são conduzidas com altos níveis de excelência técnico-operacional, sendo 
que apresentamos bons indicadores de perdas quando comparados às companhias do setor público de 
saneamento no Norte e Nordeste. Em 30 de setembro de 2019, apresentamos um IPD de 45,7%, inferior à 
média das companhias do setor público de saneamento no Norte e Nordeste, com 52,1%, segundo dados do 
Sistema Nacional de Informações sobre SNIS.  

Atendemos 98,3% da população urbana do Estado do Ceará com nossos serviços de abastecimento de água, e 
42,4% da população urbana do Estado do Ceará com nossos serviços de esgotamento sanitário, sendo este 
último o 3ª melhor índice de cobertura de esgotamento sanitário das regiões Norte e Nordeste, acima das 
médias brasileira de 36,3%, bem como e das regiões Norte e Nordeste, de 23,5%.  
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Não obstante, também temos um grande potencial de expansão para os serviços de esgotamento sanitário a 
um baixo custo marginal, sendo uma das empresas do setor com maior oportunidade de crescimento eficiente 
nos próximos anos, segundo dados do SNIS. 

 
 

Notas: 1. Considera apenas empresas que tiveram aumento no número de ligações em 2017. Considera indicadores FN-024 para 
investimentos realizados em esgotamento sanitário e ES-002 para quantidade de ligações ativas de esgoto. 2. Considera indicadores FN-005 
para receita operacional total (direta + indireta) e FN-026 para quantidade total de empregados próprios. 

Em geral, à medida que a cobertura se aproxima de 100%, torna-se mais difícil o acesso às regiões não 
atendidas, resultando em investimentos mais caros. Considerando nosso nível atual de 42,4% de cobertura de 
esgotamento sanitário, é possível realizar a expansão da rede com baixo investimento marginal. 

Regulação bem estabelecida, com previsibilidade dos fluxos e revisões tarifárias 

Apresentamos um quadro regulatório favorável, posicionado há mais de 20 anos, que nos permitiu o repasse 
da inflação e revisão tarifária que historicamente sustentaram nossa rentabilidade e garantiram a remuneração 
adequada dos nossos investimentos, compensando variações relevantes em custos não-gerenciáveis quando 
necessário. 

Nossas operações estão sujeitas à regulação de duas agências regionais: a ARCE, que regulamenta o interior 
do Ceará em relação a saneamento básico, e a ACFOR, com supervisão sobre o Município de Fortaleza. Em 
2019, foi estabelecido um convênio entre ARCE e ACFOR, de modo que a ARCE será a única agência 
responsável pelo processo de revisão tarifária.  
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Nossas revisões tarifárias acumuladas entre 2013 e 2019, apresentaram 40 p.p. de incremento sobre a 
inflação (IPCA), reforçando a eficácia do quadro. Em 2015, em função da situação hídrica, recebemos 
autorização para aplicar a tarifa de contingência ao consumo excedente à meta mensal de água determinado 
para cada cliente de Fortaleza e da sua região metropolitana, o que nos permitiu a realização de investimentos 
em segurança hídrica e redução de perdas e a cobertura de custos adicionais. 

 
 

Notas: 1. Considera estimativa do Banco Central para o IPCA 2019E e os reajustes dados até agosto de 2019. 2. Não considera tarifa de 
contingência em 2015. 

Apesar de os reajustes aplicados para garantir a remuneração da nossa base de ativos nos últimos anos, a 
nossa tarifa ainda possui grande espaço para crescimento, estando em R$3,14/m3, em comparação aos 
R$3,98/m3 da média brasileira em 2017, justificando investimentos necessários para ampliar nossa cobertura 
na rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Desta forma, possuímos tarifa 21,0% abaixo da 
média brasileira, figurando entre as cinco companhias com menores tarifas na região Norte e Nordeste. 
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Nosso crescimento real de tarifa se mostrou resistente à recessão brasileira, tendo apresentado média anual 
de 7,5% de crescimento real, contra -0,2% do PIB brasileiro entre 2013 e 2018, segundo dados do IBGE. 

Nosso portfólio de contratos de programa ou concessão de longo prazo aumenta a previsibilidade dos fluxos, 
com as maiores concessões tendo sido renovadas em 2019 e prazo médio dos contratos, ponderado pela 
receita bruta proporcional de cada um dos municípios, de 31 anos de duração, sendo que aqueles que 
representam 78,7% da nossa receita operacional7 em [30] de [setembro] de 2019, possuem prazo de validade 
posterior a 2040.  

Forte crescimento e expansão de margem 

Apresentamos crescimento nos serviços de esgotamento sanitário, com taxa média anual de crescimento de 
economias ativas de 4,5% entre 2013 e 2018. Nosso desempenho operacional, aliado a bons níveis de 
investimento, resultaram em um crescimento superior ao de empresas do setor nos últimos anos, com taxa 
média anual de 17,3% de crescimento de receita operacional8 de 2015 a 2018, o maior entre as comparáveis 
listadas do setor no mesmo período.  

O forte desempenho operacional foi acompanhado de significativo incremento de margens, com margem bruta 
de 47,6% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em comparação a 41,7% no exercício findo em 31 
de dezembro de 2016, e com margem EBITDA de 29,7% nos seis meses findos em 30 de junho de 2019, em 
comparação aos 22,3% no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

Time de gestão experiente e governança estabelecida 

Acreditamos que nossa administração está alinhada com nossas diretrizes estratégicas. Nosso grupo de 
administradores possui vasta experiência no setor de saneamento, inclusive com a ocupação de cargos em 
nossa administração durante vários anos. Nossos administradores possuem uma média aproximada de 17,6 
anos de experiência, tendo sido elementos cruciais para a entrega de nossos índices de qualidade e 
desempenho financeiro. 

 
7 Não considera a receita de construção e a tarifa de contingência. 
8 Não considera a receita de construção e a tarifa de contingência. 
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Nossa governança corporativa está alinhada às melhores práticas de mercado e, considerando que somos uma 
sociedade de economia mista, em estrita observância às regras estabelecidas pela Lei das Estatais, possuímos 
conselho fiscal instalado, comitês de elegibilidade, auditoria estatutário e auditoria interna instalados. Ademais, 
com a nossa adesão ao segmento de listagem da B3 denominado Nível 2, nossas regras de governança 
corporativa passarão a ser ainda mais rigorosas, oferecendo aos nossos stakeholders garantias adicionais de 
independência da administração e compromisso com o crescimento operacional e financeiro. 

Nossa estratégia 

Aumentar nossa eficiência operacional nos municípios onde atuamos 

Temos por estratégia a melhoria operacional de nossas atividades, com foco na redução de perdas, por meio 
da implementação das seguintes ações: 

• instalação de DMCs (Distrito de Medição e Controle) em Fortaleza e Juazeiro do Norte; 

• renovação do parque de hidrômetros, reduzindo perdas na distribuição e custos de produção; 

• intensificação da detecção de vazamentos ocultos, fraudes em clientes ativos e ligações clandestinas; 

• renovação dos centros de controle operacional; 

• renovação de ativos (substituição de redes e adutoras); e 

• implantação do projeto de georreferenciamento do cadastro técnico e comercial. 

Expansão da nossa cobertura de água e principalmente universalização de esgoto nos municípios 
onde atuamos  

Pretendemos ampliar nossa rede de atendimento nos municípios onde atuamos no Estado do Ceará por meio 
das seguintes iniciativas: 

• expansão, a baixo custo marginal, da rede de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, em busca 
da universalização nas nossas áreas de atuação. Há grande potencial de expansão de cobertura, 
principalmente quando comparado às companhias do setor público de saneamento listadas na B3; 

•  
• principais projetos:  

• implantação das sub-bacias 7, 8 e 9 da margem esquerda do rio Cocó (CE 7, 8 e 9) e ETE Cocó em 
Fortaleza; 

• implantação das sub-bacias 1, 2 e 3 (meta 2) da margem direita do rio Cocó (CD 1, 2 e 3) em 
Fortaleza; 

• ampliação e expansão do sistema de esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Fortaleza e 
no interior do Estado do Ceará;  

• ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água, com investimentos selecionados, 
considerando o alto nível de cobertura de água; 



 

22 

• ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água - Pacajus, Horizonte e Chorozinho; 

• ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água em Caucaia e Maracanaú; e  

• ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água de Juazeiro do Norte. 

A ampliação da rede também será realizada em parceria com parceiros privados, via PPPs, visando acelerar o 
crescimento da cobertura. 

Implementação de novas iniciativas 

Além dos nossos pilares de crescimento supracitados, possuímos potenciais novas iniciativas para 
melhoria da gestão de recursos hídricos e de matriz energética, inclusive por meio de PPPs: 

• diversificação da matriz hídrica, com investimentos em plantas de dessalinização e em plantas de reúso 
de água; 

• operação no Projeto Malha Dágua; 

• implantação de placas solares no Eixão das Águas para geração de energia limpa; 

• projetos de eficiência energética; 

• compra de energia no mercado livre. 

Informações adicionais 

Nossa sede está localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, nº1030, 
Vila União, CEP 60420-901. O telefone de nosso departamento de acionistas é o +55 (85) 3101-1809 e o 
endereço eletrônico ri@cagece.com.br. Nosso endereço na internet é o https://www.cagece.com.br/. 
Informações contidas em referido website, ou que possam ser acessadas por meio dele, não constituem parte 
deste Prospecto, nem são incorporadas a ele por referência. 

Principais fatores de risco 

Desastres e eventos imprevisíveis podem atrapalhar as nossas operações. 

Eventos imprevisíveis, que vão além do nosso controle, incluindo desastres naturais como inundações, 
incêndios e condições de seca severa podem afetar os serviços prestados e, entre outros, podem prejudicar as 
nossas operações e as operações dos nossos fornecedores e prestadores de serviços, além de ter um efeito 
negativo sobre o consumo ou resultar em instabilidade política ou econômica. Tais eventos podem atrasar ou 
afetar a nossa capacidade de prestação de serviços, o que pode ter um efeito adverso relevante sobre nossos 
negócios e resultados operacionais. 

Tendo em vista a natureza de nossas atividades, estamos sujeitos aos efeitos de mudanças climáticas. 
Períodos de forte estiagem e a diminuição da vazão dos mananciais e reservatórios dos quais dependemos 
para prestação dos serviços de saneamento, por exemplo, podem resultar na interrupção dos sistemas, 
provocando a redução do volume de água distribuído e eventual desabastecimento para a população, com a 
consequente redução de faturamento e a necessidade de incorrer em custos adicionais para a utilização de 
fontes alternativas para abastecimento da população, implantação de rodízio de água, dentre outras medidas 
voltadas ao reestabelecimento da prestação de serviços.  

Além disso, períodos de alta pluviosidade podem nos afetar, principalmente, em virtude da ocorrência de 
inundações em alguns de nossos sistemas de abastecimento. Tal fato pode ter como consequência, por 
exemplo, a paralisação do abastecimento e/ou a condução de um grande número de resíduos para as 
captações superficiais, gerando alterações na qualidade da água bruta, o que poderá implicar custos adicionais 
em virtude da necessidade de adequações no processo de tratamento da água.  

Os fatores descritos acima (incluindo os fatores climáticos de estiagem e alta pluviosidade) podem gerar 
diminuição de receita, aumentos de custos, redução da nossa credibilidade junto a nossos clientes e, até 
mesmo, resultar em demandas judiciais em virtude de eventuais falhas na prestação de serviços.  
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Estamos expostos a riscos associados à prestação de serviços de fornecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Nosso setor de atuação é afetado pelos seguintes riscos adicionais associados à prestação de serviços de 
fornecimento de água e esgotamento sanitário: 

• as agências governamentais federais, estaduais e municipais que administram recursos hídricos podem 
impor encargos substanciais para a captação de água a partir de corpos de água e para a descarga de 
esgoto; 

• a degradação das áreas de bacias hidrográficas pode afetar a quantidade e a qualidade da água 
disponível para atender à demanda dos clientes; 

• além dos riscos discutidos anteriormente, estamos expostos a vários riscos relacionados com o clima, 
uma vez que nosso desempenho financeiro está diretamente ligado a padrões climáticos. O aumento 
inesperado na frequência de condições climáticas extremas no futuro poderá afetar adversamente a 
qualidade e a quantidade da água disponível para captação, tratamento e fornecimento. Estiagens 
poderão afetar negativamente os sistemas de abastecimento de água, resultando em redução do volume 
de água distribuído e faturado, bem como da receita derivada dos serviços de abastecimento de água. 
Um aumento de chuvas fortes poderá impactar a qualidade da água e a operação regular dos recursos 
hídricos, inclusive a captação de água dos reservatórios de águas, devido ao aumento na erosão do solo, 
do assoreamento, poluição e eutrofização dos ecossistemas aquáticos;  

• dependemos de fontes de energia para conduzir nossas atividades. Qualquer falta ou racionamento de 
energia poderá nos impedir de prestar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 
poderá causar danos significativos aos seus sistemas de água e esgotos quando da retomada das as 
operações; e 

• nossas tubulações de água e esgoto estão suscetíveis à degradação causada por fatores como idade, 
tráfego intenso, densidade populacional e desenvolvimento comercial e industrial, que podem provocar 
acidentes nas redes e afetar nossa prestação regular dos serviços, com impactos potenciais adversos à 
sociedade e ao meio ambiente. 

A ocorrência de quaisquer dos fatores descritos acima poderá provocar um efeito adverso significativo sobre 
nós e nossas condições financeiras.  

Estamos sujeitos à regulamentação de natureza ambiental, inclusive de proteção à saúde. Os 
custos relacionados ao cumprimento dessa regulamentação e à adequação da Companhia às suas 
exigências, bem como a responsabilização por possíveis infrações e danos ambientais, podem ter 
um efeito material adverso sobre nós. 

Estamos sujeitos a diversas leis e regulamentos federais, estaduais e municipais que tratam do meio ambiente, 
inclusive da proteção da saúde humana. Tais leis e regulamentos estabelecem, dentre outros temas, restrições 
e condições referentes a preservação de áreas protegidas, gerenciamento de áreas contaminadas, padrões de 
potabilidade da água para fornecimento aos consumidores e limitações ou proibições no lançamento de 
efluentes gerados nas operações, principalmente o esgoto não tratado. O tratamento e lançamento do esgoto 
coletado e a captação de água dos reservatórios e mananciais devem obedecer a padrões de proteção ao meio 
ambiente, bem como estão sujeitos a licenças, autorizações e outorgas concedidas pelos órgãos ambientais 
responsáveis pela gestão de recursos hídricos e proteção ambiental. Estamos sujeitos, ainda, à ocorrência de 
acidentes ambientais, tais como vazamentos, rompimentos e contaminações de solo e/ou de águas superficiais 
e subterrâneas, bem como à eventual responsabilização pela reparação de possíveis danos que as atividades 
desenvolvidas pela Companhia possam causar ao meio ambiente e aos terceiros afetados. 

Além disso, nos últimos anos as autoridades competentes em matéria ambiental, bem como os tribunais 
brasileiros, vêm aplicando a legislação ambiental de forma mais rigorosa do que no passado. O custo envolvido 
no cumprimento da legislação e regulamentação ambiental em decorrência de um maior rigor por parte das 
autoridades competentes pode ser significativo e impactar o resultado das nossas operações. A título 
ilustrativo, a Portaria n° 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, alterou o limite de 
turbidez permitido na saída do tratamento da água bruta após a filtração, de 1 unidade de turbidez (“uT”) 
para 0,5 uT. Essa alteração representou custos adicionais para nós em decorrência da necessidade de 
adequação dos sistemas de tratamento da Companhia para a nova realidade regulatória. 
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Adicionalmente, a não observância das leis e dos regulamentos ambientais pode resultar, além da obrigação 
de reparar danos ambientais eventualmente causados (esfera civil), na aplicação de sanções de natureza penal 
e administrativa. As sanções penais aplicáveis incluem, entre outras penalidades: (i) para as pessoas físicas 
(incluindo, entre outros, os gestores de pessoas jurídicas e demais agentes no exercício de suas funções), a 
imposição de multa, penas restritivas de direitos e privativas de liberdade, e (ii) para as pessoas jurídicas, a 
imposição de multa, penas restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade. Ademais, as sanções 
de natureza administrativa podem variar desde imposições de advertências e multas, até a suspensão parcial 
ou total das atividades, podendo também incluir sanções, penas restritivas de direitos, a perda ou restrição de 
eventuais incentivos fiscais e o cancelamento ou suspensão de linhas de financiamento junto a 
estabelecimentos oficiais de crédito. A eventual imposição dessas e outras sanções, bem como de obrigações 
de reparação de danos ambientais pode afetar negativamente nossos fluxos de caixa bem como os resultados, 
a condição financeira e a imagem da Companhia. 

Eventuais contingências relacionadas a processos de natureza ambiental podem resultar em multas 
pecuniárias significativas e/ou em obrigações onerosas em valores inicialmente inestimáveis, podendo 
impactar a continuidade da prestação dos serviços, o que pode ter um efeito material adverso sobre a nossa 
reputação e sobre o resultado das operações da Companhia. Atualmente, a Companhia é parte em 
procedimentos administrativos versando sobre alegadas infrações à legislação ambiental. Para mais 
informações sobre os principais procedimentos administrativos em que somos parte, veja o item 4.3 do 
Formulário de Referência da Companhia, incorporado por referência a este Prospecto.  

Além disso, a legislação ambiental e a sua aplicação pelas autoridades brasileiras estão se tornando mais 
severas, como já salientado. Nesse contexto, os investimentos em bens de capital e despesas com programas 
que visem à observância dessa legislação (compliance ambiental) poderão aumentar consideravelmente. 
Desse modo, investimentos necessários ao atendimento da regulamentação ambiental poderão acarretar 
reduções em outros investimentos planejados, como os gastos em investimentos estratégicos, o que poderá 
prejudicar os nossos negócios e nos afetar adversamente. Para mais informações sobre a regulamentação 
ambiental aplicável às atividades da Companhia, veja o item 7.5(b) do Formulário de Referência da 
Companhia, incorporado por referência a este Prospecto. Além disso, quaisquer custos e responsabilidades 
ambientais ou de saúde pública relevantes não previstos, poderão ter um efeito material adverso sobre o 
nosso desempenho financeiro.  

Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para manter 
os sistemas de tecnologia da informação da Companhia podem resultar em danos financeiros e à 
reputação da Companhia. 

A Companhia coleta dados através de seus sistemas e aplicativos e os armazena em datacenter próprios. 
Incidentes de segurança cibernética podem resultar em apropriação indevida de informações da Companhia 
e/ou das informações de seus clientes ou em tempo de inatividade em seus servidores ou operações, o que 
pode afetá-la material e adversamente. Eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais ou de 
outras informações comerciais sensíveis ou a interrupção das suas operações pode afetar negativamente os 
resultados financeiros da Companhia. Adicionalmente, referidas interrupções ou falhas podem não estar 
cobertas pelas apólices de seguros que a Companhia possui contratadas para seus ativos. Perdas não cobertas 
por estes seguros podem resultar em prejuízos o que poderá impactar negativamente a sua situação financeira 
e os resultados operacionais da Companhia. 

Após a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), as sociedades empresárias em geral, 
incluindo a Companhia, terão que cumprir com uma série de obrigações relacionadas ao tratamento de dados 
pessoais realizado em território brasileiro, de modo que eventuais ausências de adequação à LGPD, poderão 
resultar nas seguintes sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - 
ANPD: (a) advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; (b) multa de até 2% do 
faturamento da empresa ou do grupo limitada, no total, a R$50 milhões por infração; (c) multa diária, limitada 
ao total descrito no item "b"; (d) publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 
ocorrência; (e) bloqueio dos dados pessoais correspondentes à infração até a sua regularização; e (f) 
eliminação dos dados pessoais correspondentes à infração. 
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A contínua crise econômica e instabilidade política no Brasil pode ter um efeito material adverso 
nos nossos negócios, operações e condição financeira. 

A recente instabilidade econômica no Brasil causada, dentre outros motivos, pelo aumento da inflação 
observada nos últimos anos, a desaceleração do PIB e a incerteza sobre se o Governo Federal conseguirá 
promulgar as reformas econômicas necessárias para melhorar a deterioração das contas públicas e da 
economia levaram a um declínio da confiança do mercado na economia brasileira e a uma crise no governo.  

Além disso, várias investigações atuais sobre alegações de lavagem de dinheiro e corrupção em andamento 
pelo Ministério Público Federal e outras autoridades brasileiras, incluindo a maior dessas investigações 
(conhecida como Lava Jato), afetaram negativamente a economia brasileira e o cenário político. Membros do 
governo brasileiro, bem como os diretores de grandes empresas estatais, enfrentaram ou enfrentam alegações 
de corrupção e lavagem de dinheiro como resultado dessas investigações. Essas pessoas supostamente 
aceitaram subornos por meio de propinas em contratos concedidos pelo governo a várias empresas de 
infraestrutura, petróleo e gás e construção. Os lucros dessas propinas supostamente financiaram as 
campanhas eleitorais de partidos políticos que constituíam a coalizão do governo federal anterior e tais 
recursos não foram contabilizados ou publicamente divulgados.  

Esses recursos também foram supostamente destinados ao enriquecimento pessoal de algumas pessoas. 
Vários políticos, incluindo membros do Congresso, e diretores de alto escalão de grandes companhias e 
empresas estatais no Brasil que foram presos e condenados por várias acusações relacionadas a corrupção, 
celebraram acordos de delação premiada com o Ministério Público, pediram demissão e/ou foram destituídos 
de seus cargos. Os resultados da Lava Jato e seus desdobramentos, bem como o resultado de outras 
investigações relacionadas à corrupção em andamento, são incertos, porém já tiveram um impacto negativo 
sobre a imagem e a reputação das companhias implicadas, bem como sobre a percepção geral de mercado da 
economia brasileira, do cenário político e do mercado de capitais brasileiro. 

Não somos capazes de estimar totalmente o impacto dos desdobramentos políticos e macroeconômicos globais e 
brasileiros nos negócios da Companhia. A recente instabilidade econômica e política levou a uma percepção 
negativa da economia brasileira e a uma maior volatilidade nos mercados de valores mobiliários brasileiros. 
Qualquer instabilidade econômica contínua e incerteza política podem afetar negativamente os nossos negócios. 

Estrutura Societária  

A estrutura societária da Companhia é a seguinte: 
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES, DOS 
COORDENADORES DA OFERTA, DOS CONSULTORES E DOS AUDITORES 

Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a 
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 

Companhia  
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece 

Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, n° 1030 
60420-901, Fortaleza, CE 

At.: Diretoria de Relações com Investidores 
Tel: + 55 (85) 3101-1798 
E-mail: ri@cagece.com.br 

Acionistas Vendedores 
Estado do Ceará 
Palácio da Abolição, Avenida Barão de Studart, 
nº 505 
60120-013, Fortaleza, CE 
At.: Secretário de Estado Chefe da Casa Civil 
Tel.: (85) 3466-4865 
E-mail: elcio.batista@gobgov.ce.gov.br 

Município de Fortaleza 
Rua São José, nº 1 
60060-170, Fortaleza, CE 
At.: Secretaria Municipal de Governo  
Tel.: (85) 3201-3749  
E-mail: samuel.dias@fortaleza.ce.gov.br  

 

Coordenadores da Oferta 
Banco Bradesco BBI S.A. ou Coordenador 
Líder 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º 
andar 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallet 
Tel.: +55 (11) 2169-4672 
E-mail: glenn.mallett@bradescobbi.com.br 
www.bradescobbi.com.br  

XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 
30º andar  
04551-065, São Paulo, SP 
At.: Sr. Pedro Mesquita  
Tel.: +55 (11) [•] 
E-mail: juridicomc@xpi.com.br  
[Site] 

Auditores Independentes 
BDO RCS Auditores Independentes S/S 
Avenida Desembargador Moreira, 2120, Sala 
707, Aldeota  
60.170-001, Fortaleza, Ceará 
At.: Jairo da Rocha Soares 
Tel.: +55 (85) 3244-1221 
www.bdo.com.br  

Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Av. Washington Soares, 55, sala 508 
60.811-341, Fortaleza, CE 
At.: Alexandre Rubio 
Tel.: +55 (85) 3392 5600 
www.ey.com.br 
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Consultor Legal Local dos 
Coordenadores da Oferta 

Consultor Legal Local da  
Companhia 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e 
Quiroga Advogados 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447 
01403-001, São Paulo, SP 
At.: Sr. Jean Marcel Arakawa 
Tel.: +55 (11) 3147-7600 
www.mattosfilho.com.br 

Lefosse Advogados  
Rua Tabapuã, nº 1227, 14º andar 
04533-014, São Paulo, SP  
At.: Sr. Rodrigo Junqueira / Sr. Felipe Gibson / 
Sra. Jana Araújo 
Tel.: +55 (11) 3024-6100 / +55 (11) 3024-6227 
https://www.lefosse.com/ 

Consultores Legais Externos dos 
Coordenadores da Oferta 

Consultores Legais Externos da  
Companhia 

Shearman & Sterling  
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Stuart K. Fleischmann e Sra. Roberta 
Cherman 
Tel.: +55 (11) 4871-8400 
Fax: +55 (11) 4871-8500 
www.shearman.com  

Davis Polk & Wardwell LLP 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Torre E, 
cj. 17A 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Manuel Garcia Diaz 
Tel.: 212-450-4000 
Fax.: 212-701-5800 
https://www.davispolk.com 

Declaração de Veracidade das Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de 
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram 
anexas a este Prospecto a partir da página 111. 



 

28 

SUMÁRIO DA OFERTA 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes 
de investir nas Units. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, 
principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de 
Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units” nas páginas 25 e 
73, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de 
Referência, e nas demonstrações contábeis e Informações Trimestrais – ITR e respectivas notas 
explicativas, incorporadas por referência a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da 
Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Units.  

Units Certificados de depósito de ações, representativos de [•] ([•]) 
ações ordinárias e [•] ([•]) ações preferenciais, todas 
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão 
da Companhia. 

Units Adicionais Montante de até [•] ([•]) Units[, sendo [•] ([•]) novas Units e 
[•] ([•]) Units de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada neste Prospecto], correspondentes a até 
20% da quantidade de Units da Oferta Base, que poderá ser 
acrescido à Oferta nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da 
Instrução CVM 400. 

Units da Oferta Base [•] ([•]) Units, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames, objeto da Oferta. 

Units Suplementares Montante de até [•] ([•]) Units[, sendo [•] ([•]) novas Units e 
[•] ([•]) Units de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada neste Prospecto], a serem emitidas e 
alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Units da Oferta Base, conforme opção a ser outorgada [pela 
Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente 
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais 
serão destinadas, exclusivamente, para viabilizar a prestação 
de serviços de estabilização. O Agente Estabilizador terá o 
direito, a partir da data de assinatura do Contrato de 
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias 
contados da data de início da negociação das Units na B3, 
inclusive, de exercer a Opção de Units Suplementares, no todo 
ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por 
escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a 
decisão de sobrealocação das Units seja tomada em comum 
acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores 
da Oferta quando da fixação do Preço por Unit. Conforme 
disposto no Contrato de Colocação, as Units Suplementares não 
serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos 
Coordenadores da Oferta. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

Bradesco Securities, Inc. e XP Investments US, LLC, 
considerados em conjunto. 
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Anúncio de Encerramento Anúncio de encerramento da Oferta, a ser disponibilizado 
imediatamente após a distribuição das Units, limitado a seis 
meses, contados a partir da data de disponibilização do Anúncio 
de Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 
400, disponibilizado nos endereços indicados na seção 
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta. 

Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta, a ser disponibilizado na forma dos 
artigo 52 e 54-A e anexo IV da Instrução CVM 400, 
disponibilizado nos endereços indicados na seção 
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 
deste Prospecto, informando acerca do início do Prazo de 
Distribuição. 

Anúncio de Retificação Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, nos termos 
dispostos no artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de 
ser verificada divergência relevante entre as informações 
constantes neste Prospecto Preliminar e no Prospecto 
Definitivo, que altere substancialmente o risco assumido pelo 
investidor quando da sua decisão de investimento, 
disponibilizados nos endereços indicados na seção 
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 
deste Prospecto. 

Aprovações  A realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante 
aumento do capital social da Companhia e emissão de novas 
ações ordinárias e preferenciais, dentro do limite do capital 
autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos 
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por 
Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados, 
em conjunto com outras matérias relacionadas à Oferta, em 
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada 
em 6 de dezembro de 2019, cuja ata está em fase de 
arquivamento perante a JUCEC e foi publicada no DOECE e no 
jornal “O Povo”. 

A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações 
ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, e por 
extensão, do Preço por Unit e a aprovação e homologação do 
aumento do capital social da Companhia serão aprovados em 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser 
realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e 
antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será 
registrada na JUCEC e publicada no DOECE e no jornal “O Povo”.

A realização da Oferta Secundária pelo Estado do Ceará, 
incluindo a alienação das Units de sua titularidade, bem como 
seus termos e condições, foram aprovados em [•]. 

A realização da Oferta Secundária pelo Município de Fortaleza, 
incluindo a alienação das Units de sua titularidade, bem como 
seus termos e condições, foram aprovados em [•]. 
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O Preço por Unit pelo Estado do Ceará será aprovado em [•].  

O Preço por Unit pelo Município de Fortaleza será aprovado em 
[•]. 

Atividade de Estabilização O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a 
seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à 
estabilização do preço das Units na B3, no âmbito da Oferta, 
dentro de 30 (trinta) dias contados da data de início da 
negociação das Units na B3, inclusive, observadas as 
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de 
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e 
aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 
3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 
476, antes da disponibilização do Anúncio de Início. 

Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de 
realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações 
poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, 
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o 
Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente 
as datas em que realizarão as operações de compra e venda das 
Units no âmbito das atividades de estabilização, não estando 
obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data 
específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a 
qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

Aviso ao Mercado Aviso disponibilizado em [•] de [•] de [•], a ser novamente 
disponibilizado em [•] de [•] de [•], informando acerca de 
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os 
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em 
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos 
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e 
Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto. 

Bradesco BBI, Coordenador 
Líder ou Agente Estabilizador 

Banco Bradesco BBI S.A. 

Capital Social Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de 
R$1.977.904.028,12, totalmente subscrito e integralizado, 
representado 186.172.738 ações ordinárias e 56.877 ações 
preferenciais. 

Contrato de Colocação “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, 
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Units da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” a ser 
celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos 
Coordenadores da Oferta e pela B3, na qualidade de 
interveniente anuente. 
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Contrato de Colocação 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de 
Colocação Internacional, a fim de regular os esforços de 
colocação das Units pelos Agentes de Colocação Internacional 
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior. 

Contrato de Empréstimo “Instrumento Particular de Empréstimo de Ativos – Contrato de 
Empréstimo Diferenciado de Units da Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará - Cagece”, celebrado entre [•], o Agente 
Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e os 
Coordenadores, na qualidade de intervenientes anuentes. 

Contrato de Estabilização “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços 
de Estabilização de Preço de Units da Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará - Cagece”, a ser celebrado entre a Companhia, 
os Acionistas Vendedores, o Agente Estabilizador, a Corretora e 
os demais Coordenadores da Oferta, estes últimos na qualidade 
de intervenientes anuentes, que rege os procedimentos para a 
realização de operações de estabilização de preços das Units no 
mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi 
devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, 
nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e 
do item II da Deliberação CVM 476.  

Contrato de Participação no 
Nível 2 

Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa 
celebrado entre a Companhia e a B3, o qual entrará em vigor 
na data de disponibilização do Anúncio de Início. 

Contrato de Prestação de 
Serviços 

Contrato de prestação de serviços celebrado, nesta data, entre 
a Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3. 

Coordenadores da Oferta O Coordenador Líder e a XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., considerados em 
conjunto. 

Corretora Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. 

Cronograma Estimado 
 da Oferta 

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma 
Estimado da Oferta” na página 48 deste Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira das Units da Oferta Base e 
das Units Adicionais que deverá ser realizada dentro do prazo 
de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de disponibilização 
do Anúncio de Início, com a entrega das Units da Oferta Base e 
das Units Adicionais aos respectivos investidores. 

Data de Liquidação das  
Units Suplementares 

Data da liquidação física e financeira das Units Suplementares, 
que ocorrerá no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da 
respectiva data de exercício da Opção de Units Suplementares. 

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta [considerando as 
Units Adicionais e Units Suplementares] serão destinados para: 
[•]. 
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Direitos, Vantagens e 
Restrições das Units 

As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, 
vantagens e restrições conferidos aos titulares das ações por elas 
representadas, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na 
Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da 
página [•] deste Prospecto e na seção 18 do Formulário de 
Referência. 

Distribuição Parcial Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, 
conforme faculdade previstas nos artigos 30 e 31 da Instrução 
CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição e 
aquisição da totalidade das Units da Oferta Base por parte dos 
Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais 
até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos 
termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, 
sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento 
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores 
eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais 
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção 
monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso 
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre 
os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e 
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo 
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua 
alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 
contados da data da disponibilização do comunicado de 
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units 
– Na medida em que não será admitida distribuição 
parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista 
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que 
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja 
investidores suficientes interessados em 
subscrever/adquirir a totalidade das Units da Oferta 
Base no âmbito da Oferta”, deste Prospecto. 

Evento de Fixação do Preço 
em Valor Inferior à Faixa 
Indicativa 

Fixação do Preço por Unit abaixo de 20% do preço inicialmente 
indicado, considerando um preço por Unit que seja o resultado 
da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, 
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá 
ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos 
do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular 
CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional 
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, sem quaisquer ônus, 
nos termos descritos neste Prospecto. 

Faixa Indicativa A faixa indicativa do Preço por Unit apresentada na capa deste 
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do 
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o preço de 
subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Unit estará 
situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado 
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente 
indicativa, observado o disposto no artigo [•] da Lei [•] e do 
Despacho [•]. 
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Fatores de Risco 

 

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à 
subscrição/aquisição das Units que devem ser considerados na 
tomada da decisão de investimento, os investidores devem ler 
as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco 
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Units”, a partir das páginas 25 e 73 deste 
Prospecto, respectivamente, bem como os Fatores de Risco 
descritos na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência para ciência dos riscos que devem ser considerados 
antes de investir nas Units. 

Garantia Firme de Liquidação A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e 
não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto 
no Contrato de Colocação, de liquidar financeiramente as Units 
da Oferta Base e as Units Adicionais que tenham sido 
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no 
Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, 
na proporção e até o limite individual de garantia firme de 
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, 
nos termos do Contrato de Colocação, sendo que as Units 
Suplementares não serão objeto de garantia firme. A garantia 
firme de liquidação é vinculante a partir do momento em que for 
concluído o Procedimento de Bookbuilding, concedidos os 
registros da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação 
e o Contrato de Colocação Internacional, disponibilizados o 
Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início. 

Caso as Units da Oferta Base e as Units Adicionais objeto de 
garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas 
por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas 
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, 
observado o disposto no Contrato de Colocação, 
subscreverá/adquirirá e integralizará/liquidará, na Data de 
Liquidação, pelo Preço por Unit, na proporção e até o limite 
individual da garantia firme de liquidação prestada por cada um 
dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, 
a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de 
Units da Oferta Base e as Units Adicionais objeto da garantia firme 
de liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos 
do Contrato de Colocação, multiplicada pelo Preço por Unit e (ii) o 
número de Units da Oferta Base e as Units Adicionais objeto da 
garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas, 
no Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas no 
mercado, multiplicada pelo Preço por Unit.  

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 
400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os 
Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos 
do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Units 
antes da disponibilização do Anúncio de Encerramento, o preço de 
venda dessas Units será o preço de mercado das Units, limitado 
ao Preço por Unit, sendo certo, entretanto, que as operações 
realizadas em decorrência das atividades de estabilização. 
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Inadequação da Oferta O investimento nas Units representa um investimento de risco, 
pois é um investimento em renda variável e, assim, os 
investidores que pretendam investir nas Units estão sujeitos a 
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às 
Units, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e 
ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto 
e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente 
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O 
investimento em Units não é, portanto, adequado a investidores 
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de 
capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de 
investidor que esteja proibida por lei de adquirir Units ou com 
relação à qual o investimento em Units seria, no entendimento da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da 
Oferta, inadequado.  

Instituições Consorciadas Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de 
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a 
participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de 
colocação das Units junto aos Investidores Não Institucionais, e 
que tenham aderido à carta convite disponibilizada pelo 
Coordenador Líder em [•] de [•] de [•]. 

Instituições Participantes da 
Oferta 

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em 
conjunto. 

Instrumentos de Lock-up Acordos de restrição à venda de Units assinados pela 
Companhia, e pelos Acionistas Vendedores, bem como por cada 
um dos Administradores. 

Investidores Estrangeiros Os: (i) investidores institucionais qualificados (qualified 
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados 
Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela SEC; e 
(ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, 
para investidores que sejam considerados não residentes ou 
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo 
com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do 
Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e 
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada 
investidor, em ambos os casos (i) e (ii), em operações isentas de 
registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos 
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como 
nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos 
Estados Unidos sobre títulos e valores, desde que tais 
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade 
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, 
pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução 4.373, e 
na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131. 
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Investidores Institucionais  Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em 
qualquer caso, cujas intenções específicas ou globais de 
investimento excedam R$1.000.000,00 e que não sejam 
considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos 
de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras 
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e 
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, 
seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência 
complementar e de capitalização, investidores qualificados e 
profissionais nos termos da regulamentação da CVM, 
(inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de 
investimento), assim como os Investidores Estrangeiros. 

Investidores Não 
Institucionais 

investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de 
investimentos registrados na B3 e que não sejam considerados 
Investidores Institucionais, nos termos da regulamentação em 
vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede 
no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período 
de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, 
conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada, 
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o 
valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o 
valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00. 

Negociação na B3 As Units passarão a ser negociadas no Nível 2 a partir do dia 
útil seguinte à disponibilização do Anúncio de Início sob o 
código “[•]”. 

Oferta A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em 
conjunto. 

Oferta de Varejo Montante de, no mínimo, [10]% do total das Units 
(considerando as Units Suplementares e as Units Adicionais) a 
ser destinado prioritariamente à colocação pública junto a 
Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de 
Reserva. 

Oferta Institucional Distribuição pública de Units, no âmbito da Oferta, direcionada 
a Investidores Institucionais. 

Oferta A distribuição pública: (i) primária de[, inicialmente,] [•] ([•]) 
novas Units e a (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ([•]) Units 
de titularidade dos Acionistas Vendedores. 

Offering Memoranda O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering 
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação 
Internacional, considerados em conjunto. 



 

36 

Opção de Units 
Suplementares 

Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação [pela 
Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente 
Estabilizador, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, 
para colocação das Units Suplementares, nas mesmas 
condições e preço das Units da Oferta Base, exclusivamente 
para atividades de estabilização. 

Pedido de Reserva Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e 
irretratável, para subscrição/aquisição de Units no âmbito da 
Oferta de Varejo, por Investidores Não Institucionais, inclusive os 
que sejam Pessoas Vinculadas. 

Período de Colocação Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início. 

Período de Reserva Período compreendido entre [•] de [•] de [•], inclusive, e [•] 
de [•] de [•], inclusive, para formulação de Pedido de Reserva 
pelos Investidores Não Institucionais. 

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de [•], inclusive, e [•] 
de [•] de [•], inclusive, data esta que antecede em pelo menos 
7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva 
pelos Investidores Não Institucionais que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas. 
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Pessoas Vinculadas Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, 
conforme alterada: (i) controladores ou administradores da 
Companhia e dos Acionistas Vendedores ou outras pessoas 
vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou 
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até 
o 2º grau; (ii) controladores ou administradores das 
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de 
Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e demais 
prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos 
Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na 
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem 
serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos 
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente 
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, 
com as Instituições Participantes da Oferta e/ou com os 
Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de 
serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação 
ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação 
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; 
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por 
pessoas vinculadas, às Instituições Participantes da Oferta e/ou 
aos Agentes de Colocação Internacional, desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuges ou 
companheiros e filhos menores das pessoas mencionadas nos 
itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento 
cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se 
geridos discricionariamente por terceiros que não sejam 
pessoas vinculadas. 

Prazo de Distribuição Prazo para distribuição das Units que se encerrará (i) em até 
seis meses contados da data de disponibilização do Anúncio de 
Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•] 
de [•], em conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução 
CVM 400; ou (ii) na data de disponibilização do Anúncio de 
Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Preço por Unit Estima-se que o Preço por Unit estará situado na Faixa 
Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo 
dessa Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa, 
observado o disposto no [•] e no Despacho [•]. O Preço por 
Unit será fixado após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding e terá como parâmetro as indicações de interesse 
em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume 
e preço) por Unit coletada junto a Investidores Institucionais 
durante o Procedimento de Bookbuilding. 
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A escolha do critério de determinação do Preço por Unit é 
justificada na medida que o preço de mercado das Units a serem 
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os 
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de 
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá 
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos 
termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das 
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não 
participarão do processo de determinação do Preço por Unit. 

Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser 
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores 
da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação 
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23, 
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, 
até o limite máximo de [20%] das Units da Oferta Base. Nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado 
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Units da 
Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos 
Coordenadores da Oferta, de Units junto a Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as 
intenções de investimento realizadas por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente 
canceladas.  

A participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá impactar adversamente na formação do Preço 
por Unit e o investimento nas Units por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
reduzir a liquidez das Units no mercado secundário. 
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units – A participação de 
Investidores Institucionais que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá afetar adversamente na formação do Preço por 
Unit e o investimento nas Units por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
resultar na redução da liquidez das Units no mercado 
secundário” deste Prospecto. 
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A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 
400 não se aplica às instituições financeiras contratadas como 
formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do 
artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas 
no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em 
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as 
Units como referência são permitidas na forma do artigo 48 da 
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos 
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins 
do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não 
sejam Pessoas Vinculadas. 

Prospecto Definitivo O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Units da Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará – Cagece”, incluindo o Formulário de 
Referência devidamente incorporado por referência. 

Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Units da Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará – Cagece” incluindo o Formulário de 
Referência devidamente incorporado por referência. 

Prospectos  Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar. 

Público Alvo da Oferta Os Investidores Não Institucionais e os Investidores 
Institucionais, considerados em conjunto. 

Registro da Oferta O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia, 
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a 
CVM em [13] de [dezembro] de [2019], estando a presente 
Oferta sujeita a prévia aprovação e registro da CVM. 

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na 
seção “Informações Adicionais” na página 62 deste Prospecto.  

Resolução de Conflitos Conforme estabelecido no Estatuto Social, a Companhia, seus 
acionistas e seus Administradores se obrigaram a resolver por 
meio de arbitragem, perante à Câmara de Arbitragem do 
Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa 
surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus 
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, no Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo 
BACEN e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao 
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 
constantes do Regulamento do Nível 2, do Regulamento de 
Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de 
Participações no Nível 2 de Governança Corporativa. 
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Restrição à Venda de Units 
(Lock-up) 

[A Companhia, seus administradores e os Acionistas 
Vendedores se comprometerão, perante os Coordenadores da 
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar 
acordos de restrição à venda de Units, por meio dos quais, 
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação 
Internacional, concordarão em não oferecer, vender, contratar 
a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder 
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a 
descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou 
indiretamente, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, 
quaisquer Units de que sejam titulares imediatamente após a 
Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, 
ou que representem um direito de receber Units, ou que 
admitam pagamento mediante entrega de Units, bem como 
derivativos nelas lastreados].  

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume 
substancial das Units poderá prejudicar o valor de negociação das 
Units. Para mais informações, veja a seção “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Units – A venda, ou a 
percepção de potencial venda, de quantidades 
significativas das Units, após a conclusão da Oferta e o 
período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço 
de mercado das Units no mercado secundário ou a 
percepção dos investidores sobre a Companhia”, a partir 
da página 75 do Prospecto Preliminar. 

Valores Mínimo e Máximo do 
Pedido de Reserva 

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três 
mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de 
R$1.000.000 (um milhão de reais), aplicáveis aos Investidores 
Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. 

Valor Total da Oferta da 
Oferta Base 

R$[•], considerando o Preço por Unit, que é o ponto médio da 
Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Units Adicionais 
e das Units Suplementares. 

XP XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores S.A. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do capital social 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$1.977.904.028,12, representado por 
186.229.615 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, na proporção de [•] ações 
ordinárias e [•] ações preferenciais.  

O capital social da Companhia poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, 
pela emissão de até 50.000.000.000 de ações ordinária e/ou preferenciais, cabendo ao Conselho de 
Administração aprovar o valor da emissão, o número, a espécie e classe de ações a serem emitidas, 
respeitando o limite máximo de 2/3 das ações preferenciais na composição do capital social 
realizado, o prazo para exercício do direito de preferência, e, ainda, o preço de emissão de cada 
ação e as condições e prazo de integralização, sendo que, a critério do Conselho de Administração, 
tal emissão poderá ser realizada, a critério do Conselho de Administração, sem direito de 
preferência, nos termos previstos no Estatuto Social. 

Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e 
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os 
efeitos da eventual subscrição acima. 

Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, sem considerar as Units Suplementares e 
as Units Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ordinárias .........................................  [•] [•] [•] [•] 
Preferenciais .....................................  [•] [•] [•] [•] 
Total .............................................  186.229.615 1.977.904.028,12 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 

Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, considerando as Units Suplementares e 
sem considerar as Units Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ordinárias .........................................  [•] [•] [•] [•] 
Preferenciais .....................................  [•] [•] [•] [•] 
Total .............................................  186.229.615 1.977.904.028,12 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 

Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, sem considerar as Units Suplementares e 
considerando as Units Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ordinárias .........................................  [•] [•] [•] [•] 
Preferenciais .....................................  [•] [•] [•] [•] 
Total .............................................  186.229.615 1.977.904.028,12 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 
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Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, considerando as Units Suplementares e as 
Units Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ordinárias .........................................  186.172.738 [•] [•] [•] 
Preferenciais .....................................  56.877 [•] [•] [•] 
Total .............................................  186.229.615 1.977.904.028,12 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 

Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de Units detidas por acionistas titulares de 5% ou mais de 
Units e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão 
da Oferta. 

Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, sem considerar as Units Suplementares e 
as Units Adicionais: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta  

Acionistas 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Estado do Ceará ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza ......  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Administradores ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Ações em Tesouraria ........  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Outros .............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Total ..............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, considerando as Units Suplementares e 
sem considerar as Units Adicionais: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta  

Acionistas 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Estado do Ceará ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza ......  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Administradores ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Ações em Tesouraria ........  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Outros .............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Total ..............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, sem considerar as Units Suplementares e 
considerando as Units Adicionais: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta  

Acionistas 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Estado do Ceará ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza ......  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]
Administradores ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Ações em Tesouraria ........  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Outros .............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Total .............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 



 

43 

Na hipótese de colocação total das Units da Oferta Base, considerando as Units Suplementares e as 
Units Adicionais: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 

Acionistas 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Estado do Ceará ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza ......  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Administradores ...............  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]
Ações em Tesouraria ........  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Outros .............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
Total .............................  [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de Units ofertadas, montante e 
recursos líquidos 

Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores: 

ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede no Palácio da Abolição, na 
Avenida Barão de Studart, nº 505, CEP 60120-013, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.954.480/0001-79 (“Estado do Ceará”); 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua São José, nº 1, 
CEP 60060-170, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 07.954.605/0001-60 (“Município de Fortaleza” e, juntamente com o Estado do Ceará, “Acionistas 
Vendedores”). 

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de 
Referência. 

Características Gerais da Oferta 

Descrição da Oferta 

A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária de, inicialmente, [•] ([•]) novas 
Units e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com 
o Código ANBIMA, com o “Guideline ANBIMA para Contratação Direta por Empresas Estatais”, de 
26 de março de 2018, bem como as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de 
dispersão acionária previstos no Regulamento do Nível 2 da B3, sob a coordenação dos 
Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas Instituições Consorciadas. 

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Units no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, junto a 
Investidores Estrangeiros, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em 
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou 
pela CVM, nos termos da Resolução 4.373, e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131, sem a 
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Units 
em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. 
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Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil 
em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os 
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não 
realizarão nenhum registro da Oferta ou das Units na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer 
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Units não poderão 
ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme 
definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de 
registro nos termos do Securities Act. 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do 
Anúncio de Início, a quantidade de Units da Oferta Base poderá, a critério da Companhia e dos 
Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 
20% do total de Units da Oferta Base, ou seja, em até [•] ([•]) Units, [sendo [•] ([•]) novas Units e 
[•] ([•]) Units de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto], 
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Units da Oferta Base. 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units da Oferta Base poderá ser 
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total de Units da 
Oferta Base, ou seja, em até [•] ([•]) Units, [sendo [•] ([•]) novas Units e [•] ([•]) Units de 
titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto], nas mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Units da Oferta Base, conforme opção a ser outorgada pela 
Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de 
Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de 
estabilização do preço das Units. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data 
de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias 
contados da data de início de negociação das [•] Units na B3, inclusive, de exercer a Opção de 
Units Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, 
aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das [•] Units seja 
tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta 
quando da fixação do Preço por Unit.  

Aprovações  

A realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento do capital social da Companhia 
e emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, dentro do limite do capital autorizado previsto 
em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus 
termos e condições, foram aprovados, em conjunto com outras matérias relacionadas à Oferta, em 
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 6 de dezembro de 2019, cuja 
ata está em fase de arquivamento perante a JUCEC e foi publicada no DOECE e no jornal “O Povo”. 

A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações ordinárias e preferenciais de emissão 
da Companhia, e consequentemente, do Preço por Unit e a aprovação e homologação do aumento 
do capital social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da 
disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será registrada na JUCEC e publicada no DOECE e no 
jornal “O Povo”. 

A realização da Oferta Secundária pelo Estado do Ceará, incluindo a alienação das Units de sua 
titularidade, bem como seus termos e condições, foram aprovados em [•]. 

A realização da Oferta Secundária pelo Município de Fortaleza, incluindo a alienação das Units de 
sua titularidade, bem como seus termos e condições, foram aprovados em [•]. 

O Preço por Unit pelo Estado do Ceará será aprovado em [•]. 
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O Preço por Unit pelo Município de Fortaleza será aprovado em [•]. 

Preço por Unit 

Estima-se que o Preço por Unit estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado 
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa, observado o disposto no artigo 
[•], da Lei [•] e do Despacho [•]. Na hipótese de o Preço por Unit ser fixado acima ou abaixo da 
Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente, considerados e processados, 
observada a condição de eficácia indicada neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de 
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do artigo 6° do Anexo II do 
Código ANBIMA e do item 16 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não 
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto. 

O Preço por Unit será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como 
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por 
volume e preço) por Unit coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de 
Bookbuilding. 

A escolha do critério de determinação do Preço por Unit é justificada na medida em que o preço de 
mercado das Units a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais 
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá 
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, 
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço 
por Unit. 

Units em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Units Adicionais e sem 
considerar as Units Suplementares, um montante de até [•] Units, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a 
colocação das Units Suplementares, um montante de até [•] Units, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado. Para 
maiores informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, na 
página 41 deste Prospecto. 

Quantidade, Montante e Recursos líquidos 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de Units emitidas/alienadas, o Preço por Unit, o valor total 
das comissões pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores aos Coordenadores da Oferta, 
bem como dos recursos líquidos oriundos da Oferta. 

Assumindo a colocação da totalidade das Units da Oferta Base, sem considerar a colocação das 
Units Suplementares e das Units Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Unit(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)   (R$) 

Companhia ..........................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Estado do Ceará ..................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza .........  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total ................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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Assumindo a colocação da totalidade das Units da Oferta Base, considerando a colocação integral 
das Units Suplementares e sem considerar a colocação das Units Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Unit(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)   (R$) 

Companhia ..........................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Estado do Ceará ..................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza .........  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total .................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Assumindo a colocação da totalidade das Units da Oferta Base, considerando as Units 
Suplementares e sem considerar as Units Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Unit(1) Montante 

Comissões e 
Despesas por 

Ação 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)   (R$) 

Companhia ..........................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Estado do Ceará ..................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza .........  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total .................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Assumindo a colocação da totalidade das Units da Oferta Base, sem considerar as Units 
Suplementares e considerando as Units Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Unit(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)   (R$) 

Companhia ..........................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Estado do Ceará ..................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Município de Fortaleza .........  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total .................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Custos de Distribuição 

As taxas de registro da CVM e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores, advogados, 
consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas pela Companhia 
e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Units ofertadas por cada um deles. As comissões, 
impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos Coordenadores da Oferta e pela 
Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Units ofertadas por cada um deles. 
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar a colocação das Units 
Suplementares e sem considerar as Units Adicionais: 

Custos Valor(1) 

% em Relação 
ao Valor Total 

da Oferta(5) 
Valor por 

Unit 

% em Relação 
ao Preço  

por Unit(1) 
 (R$)  (R$)  

Comissão de Coordenação ........................................ [•] [•] [•] [•] 
Comissão de Garantia Firme ...................................... [•] [•] [•] [•] 
Comissão de Colocação ............................................. [•] [•] [•] [•] 
Remuneração de Incentivo(2) ..................................... [•] [•] [•] [•] 
Total de Comissões ............................................. [•] [•] [•] [•] 
Impostos, Taxas e Outras Retenções ......................... [•] [•] [•] [•] 
Taxa de Registro na CVM .......................................... [•] [•] [•] [•] 
Despesas com Auditores ........................................... [•] [•] [•] [•] 
Taxa de Registro na ANBIMA ..................................... [•] [•] [•] [•] 
Taxa de Registro da B3 ............................................. [•] [•] [•] [•] 
Despesas com Advogados(3) ...................................... [•] [•] [•] [•] 
Outras despesas da Oferta(4)(5)................................... [•] [•] [•] [•] 
Total de Despesas(6) ............................................ [•] [•] [•] [•] 
Total de Comissões e Despesas .......................... [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) [A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da 

Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da 
Comissão de Incentivo são de ordem objetiva e subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e por cada um dos Acionistas 
Vendedores, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas 
atividades, buscando o melhor resultado para os ofertantes.] [A Comissão de Incentivo é limitada a [•]% sobre o produto resultante da 
multiplicação entre: (i) a quantidade total de Units ofertadas; e (ii) o Preço por Units.] 

(3) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito 
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos. 

(4) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(5) Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros. 
(6) Sem levar em consideração a colocação das Units Adicionais e das Units Suplementares. 

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições 
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos 
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela 
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Unit. 

Instituições Participantes da Oferta 

As Instituições Consorciadas, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, serão 
convidadas para participar da colocação das Units exclusivamente junto a Investidores Não 
Institucionais. 

Público Alvo 

O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais. 
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Cronograma Estimado da Oferta 

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais 
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta: 

# Eventos Data(1) 

1. 
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. 
Fato Relevante divulgado pela Companhia sobre a realização da Oferta. 
[AGE aprovando a Oferta]. 
[Aprovações Societárias Acionistas Vendedores]. 

[•]/[•]/[•] 

2. 

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições 
Consorciadas). 

Disponibilização do Prospecto Preliminar. 
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow). 
Início do Procedimento de Bookbuilding. 

[•]/[•]/[•] 

3. 
Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições 

Consorciadas). 
Início do Período de Reserva. 
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. 

[•]/[•]/[•] 

4. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. [•]/[•]/[•] 
5. Encerramento do Período de Reserva. [•]/[•]/[•] 

6. 

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow). 
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding. 
Fixação do Preço por Unit. 
[AGE aprovando a Oferta]. 
[Aprovações Societárias Acionistas Vendedores]. 
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e 

dos demais contratos relacionados à Oferta. 
Início do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares. 

[•]/[•]/[•] 

7. 
Concessão dos registros da Oferta pela CVM. 
Disponibilização do Anúncio de Início. 
Disponibilização do Prospecto Definitivo. 

[•]/[•]/[•] 

8. Início de negociação das Units no Nível 2. [•]/[•]/[•] 
9. Data de Liquidação. [•]/[•]/[•] 

10. Data limite do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares. [•]/[•]/[•] 
11. Data limite para a liquidação de Units Suplementares. [•]/[•]/[•] 
12. Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento. [•]/[•]/[•] 

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser 
comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, 
caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. 

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para 
subscrição/aquisição das Units que somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do 
Prazo de Distribuição. 

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma 
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a 
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de disponibilização de Aviso ao 
Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento da Oferta”, 
“Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” nas 
páginas 49, 56 e 61 deste Prospecto. 
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A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações 
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que 
o Prospecto Preliminar for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Unit. 

Procedimento da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Units por meio de duas ofertas 
distintas, quais sejam, (i) uma Oferta de Varejo; e (ii) uma Oferta Institucional, conforme descritas 
adiante, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no 
Regulamento do Nível 2. 

Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores, 
elaborarão plano de distribuição das Units, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução 
CVM 400 e do Regulamento do Nível 2, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o 
qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e relações da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e 
dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a 
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo a 
todos os investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o 
recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para 
leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa 
designada pelo Coordenador Líder. 

Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, 
inciso VI, da Instrução CVM 505, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores 
que sejam (i) administradores, empregados, operadores, controladores e demais prepostos das 
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional, da Companhia e 
dos Acionistas Vendedores que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte 
operacional em relação à Oferta; (ii) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições 
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, em relação à Oferta; 
(iii) demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou aos 
Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à 
atividade de intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta; (iv) pessoas naturais que 
sejam, direta ou indiretamente, controladas ou controlem qualquer das Instituições Participantes da 
Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional; (v) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação 
Internacional, ou por pessoas a eles vinculadas; (vi) cônjuges ou companheiros, ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 2° grau das pessoas mencionadas nos itens (i) a (iv) acima; e 
(vii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo 
se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Units como 
referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas 
Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da 
Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão 
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da 
Instrução CVM 400. 

Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Units – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge 
podem influenciar a demanda e o preço das Units”, do Prospecto Preliminar. 
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Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade 
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para 
a subscrição/aquisição da totalidade das Units da Oferta Base por parte dos 
Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais a data da conclusão 
do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será 
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento 
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos 
Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de 
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em 
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo 
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data da disponibilização do 
comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores 
de Risco Relacionados à Oferta e às Units – Na medida em que não será admitida 
distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 
31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja 
investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Units da 
Oferta Base no âmbito da Oferta”, na página 76 deste Prospecto Preliminar. 

Oferta de Varejo 

A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que 
realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de 
Reserva, ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de 
Reserva, nas condições descritas abaixo. 

Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar 
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará em data 
que antecederá em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, 
sendo que aqueles Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que 
não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão 
seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à 
quantidade de Units da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores Não 
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados mesmo 
no caso de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Units da Oferta Base. 

No contexto da Oferta de Varejo e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária previsto 
no Regulamento do Nível 2, caso haja demanda e a critério dos Coordenadores da Oferta, o 
montante de, no mínimo, 10% do total das Units (considerando as Units Adicionais e as Units 
Suplementares) será destinado, prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores Não 
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva. 

Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais 
ser superior à quantidade de Units destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio, conforme disposto no 
item (h) abaixo. 
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados por Investidores Não Institucionais de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), e nas seções “Suspensão, 
Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” e “Violação de Normas de Conduta”, a partir 
das páginas 56 e 59, respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de 
Reserva, de acordo com as seguintes condições: 

(a) os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta de Varejo deverão 
realizar reservas de Units junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o 
preenchimento do Pedido de Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476, durante o Período 
de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, 
em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; 

(b) o Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, 
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa 
Vinculada, sob pena de, não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela 
respectiva Instituição Consorciada. Com exceção dos Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas, qualquer Pedido de Reserva efetuado por Investidores Não Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas fora do respectivo Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 
será automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada que houver recebido o 
respectivo Pedido de Reserva, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um 
terço) da quantidade de Units da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, 
sendo os eventuais valores eventualmente depositados integralmente devolvidos, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem 
reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer 
tributos aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos, de quaisquer tributos 
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer 
outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a 
zero que tenham sua alíquota majorada; 

(c) cada Investidor Não Institucional poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como 
condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto 
no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior 
confirmação. Caso o Investidor Não Institucional opte por estipular um preço máximo por Unit 
no Pedido de Reserva e o Preço por Unit seja fixado em valor superior ao preço máximo por 
Unit estipulado por tal Investidor Não Institucional, seu Pedido de Reserva será 
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os eventuais 
valores eventualmente depositados integralmente devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis contados da data do cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição 
Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de 
eventuais custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, 
existentes ou que venham a ser instituídos, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis 
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a 
ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota 
majorada; 

(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Units a ser 
subscrita/adquirida e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais 
serão informados a cada Investidor Não Institucional, pela Instituição Consorciada que houver 
recebido o respectivo Pedido de Reserva, até as 12h00 horas do dia útil imediatamente 
posterior à data de disponibilização do Anúncio de Início, por meio de mensagem enviada ao 
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou 
correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva, ressalvada a 
possibilidade de rateio prevista na alínea (h) abaixo; 
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(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado na 
alínea (d) acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido 
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 
10h00 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição 
Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por 
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado 
pela Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado; 

(f) até as 16h00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada 
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, de acordo com o Contrato 
de Colocação, desde que efetuado o pagamento previsto no item (e) acima, a cada Investidor 
Não Institucional, o número de Units correspondente à relação entre o valor do investimento 
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Unit, ressalvada a possibilidade de 
desistência prevista na seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da 
Oferta”, a partir da página 56 deste Prospecto, as possibilidades de cancelamento previstas 
nos itens (b), (c), (e) e na seção e “Violação e Normas de Conduta”, a partir da página 59 
deste Prospecto, e a possibilidade de rateio prevista no item (h) abaixo. Caso tal relação 
resulte em fração de Unit, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao 
maior número inteiro de Units, desprezando-se a referida fração; 

(g) caso a totalidade das Units objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais seja igual ou inferior à quantidade de Units destinadas à Oferta de Varejo, não 
haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em 
todas as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais 
destinadas a Investidores Institucionais; e 

(h) caso a totalidade das Units objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais seja superior à quantidade de Units destinadas à Oferta de Varejo, será realizado 
rateio das Units da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Units destinadas a 
Investidores Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o 
valor individual de cada Pedido de Reserva e a quantidade total das Units destinadas à Oferta 
de Varejo, desconsiderando-se as frações de Units até o limite de R$[•] ([•] reais) por 
Investidor Não Institucional, e (ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i) 
acima, será efetuado o rateio proporcional das Units destinadas a Investidores Não 
Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o 
valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Units. 
Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Units destinadas a 
Investidores Não Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos 
Investidores Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no 
caso de atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item. 

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, 
veja a seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta”, a partir 
da página 56 deste Prospecto. 

As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores 
Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não 
Institucional. 
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Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos 
Pedidos de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados 
no Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as 
informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência, especialmente 
as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” 
e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units”, a partir das páginas 25 e 73, 
respectivamente, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; 
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu 
Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta e/ou 
mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato 
com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais 
detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do 
Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição 
Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada 
Instituição Consorciada; e (v) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua 
preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de 
débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. 

Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes 
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais. 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Units remanescentes que 
não forem colocadas no âmbito da Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação pública junto a 
Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, 
inexistindo valores mínimo e máximo de investimento e assumindo cada Investidor Institucional a 
obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, 
para então apresentar suas intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Caso o número de Units objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores 
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução 
CVM 400, exceda o total de Units remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos 
termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções 
de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas 
Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em 
consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da 
Instrução CVM 400 e do Regulamento do Nível 2, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar 
uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes 
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura 
macroeconômica brasileira e internacional. 

Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, 
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores 
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone, a quantidade 
de Units alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Units alocadas deverá ser 
efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em 
recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Unit multiplicado pela 
quantidade de Units alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de 
Colocação. 
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A subscrição/aquisição das Units será formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição e 
contrato de compra e venda de Units, conforme o caso, cujos modelos finais foram previamente 
apresentados à CVM e que informam o Investidor Institucional sobre o procedimento para a 
entrega das Units. As Units que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente 
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em 
moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou 
pela CVM, nos termos da Resolução 4.373 e na Instrução CVM 560 ou na Lei 4.131. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite 
máximo de [20]% das Units da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso 
seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Units da Oferta Base, não será 
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Units junto a Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento automaticamente canceladas. 

A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições 
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do 
artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução 
CVM 400 para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as 
Units como referência são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão 
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do 
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Units e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das Units no mercado secundário. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – A 
participação de Investidores Institucionais que sejam consideradas Pessoas Vinculadas 
no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por 
Unit, e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das Units no mercado secundário”, 
na página 75 deste Prospecto Preliminar. 

Prazos da Oferta 

Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Units terá início na 
data de disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em [•] de [•] de [•], 
nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de disponibilização do 
Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•] de [•], 
em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400. 

As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Units. A liquidação física e 
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com 
relação à distribuição de Units Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser 
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Units 
Suplementares. As Units serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data 
de Liquidação ou da Data de Liquidação das Units Suplementares, conforme o caso. 
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A data de início da Oferta será divulgada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em 
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão 
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, com data máxima para 
ocorrer em [•] de [•] de [•], em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400. 

Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional  

O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos 
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do 
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de 
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Units, diretamente ou por 
meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e 
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Nível 2 da B3. 

Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto 
na seção “Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 57 deste 
Prospecto. 

Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração 
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de 
colocação das Units no exterior. 

O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos 
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento 
pelas Units está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos relevantes 
na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução de certos 
procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos 
assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de 
termos de restrição à negociação das Units pela Companhia pelos Acionistas Vendedores e pelos 
Administradores, dentre outras providências necessárias. 

De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, [a 
Companhia e os Acionistas Vendedores] assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da 
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas 
contingências. 

O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia, bem como obriga os Acionistas 
Vendedores, a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas 
no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O 
Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de 
isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar 
ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, 
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra os Acionistas Vendedores 
no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver 
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das 
indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a Companhia for condenada em um 
processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo 
e adverso na Companhia. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Units – A realização desta oferta pública de distribuição das Units, com esforços de 
colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são 
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na 
página 76 deste Prospecto. 
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O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, e obtenção de cópias junto aos Coordenadores 
da Oferta e à CVM, a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços indicados na 
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto. 

Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta 

Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto e do 
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não 
Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da 
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução 
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; 
e/ou (iv) o Preço por Unit seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado, considerando 
um preço por Unit que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa 
Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor 
mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-
Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos 
de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos. 

A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta serão imediatamente 
divulgadas por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das 
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes 
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 62 deste Prospecto, mesmos meios utilizados 
para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 
da Instrução CVM 400. 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução 
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as 
Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, de 
que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento 
das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada 
Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou 
qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que 
tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação 
efetuada. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos 
termos acima descritos, até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data em que for 
disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da 
comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta. 

Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência 
do Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva 
será considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento 
do valor total de seu investimento. 

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de 
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer 
tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer 
outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a 
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do 
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva. 
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação, 
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de 
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos 
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão 
automaticamente cancelados e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de 
Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que 
poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não 
Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos 
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos 
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua 
alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento pelo investidor da 
comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

Após: (i) a disponibilização do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova disponibilização (com os 
logotipos das Instituições Consorciadas); (ii) a disponibilização deste Prospecto; (iii) o 
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; (iv) a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Colocação Internacional; 
(v) a concessão dos registros da Oferta pela CVM; (vi) a disponibilização do Anúncio de Início; e 
(vii) a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a 
colocação das Units da Oferta Base e das Units Adicionais, em mercado de balcão não organizado, 
em regime de garantia firme de liquidação, a ser prestada exclusivamente pelos Coordenadores da 
Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais abaixo 
descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação: 

Coordenador da Oferta Quantidade Percentual 
  (%) 
Coordenador Líder ...................................................................................... [•] [•]% 
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ...... [•] [•]% 
Total .................................................................................................... [•] [•]% 

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os 
Coordenadores da Oferta. 

A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores 
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de liquidar financeiramente as Units da 
Oferta Base e as Units Adicionais que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não 
integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na 
proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A Garantia Firme de Liquidação é 
vinculante a partir do momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding, concedidos 
os registros da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação 
Internacional, disponibilizados o Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início. 
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Caso as Units da Oferta Base e as Units Adicionais, objeto de Garantia Firme de Liquidação 
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas 
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato 
de Colocação, subscreverá/adquirirá e integralizará/liquidará, na Data de Liquidação, pelo Preço por 
Unit, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um 
dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante 
da diferença entre (i) o número de Units da Oferta Base e as Units Adicionais objeto da Garantia 
Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de 
Colocação, multiplicada pelo Preço por Unit e (ii) o número de Units da Oferta Base e as Units 
Adicionais objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e 
integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas no 
mercado, multiplicada pelo Preço por Unit. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da 
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos 
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Units antes da disponibilização 
do Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Units será o preço de mercado das ações 
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Unit, sendo certo, entretanto, que as 
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização. 

Estabilização de Preços das Units 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores 
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do 
preço das Units na B3, no âmbito da Oferta, dentro de até 30 (trinta) dias contados da data de 
início da negociação das Units na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o 
disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da 
CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da 
Deliberação CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início. 

Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez 
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, 
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora 
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das Units 
no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou 
em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, 
a seu exclusivo critério. 

O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente 
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços 
indicados na seção “Informações Adicionais” a partir da página 62 deste Prospecto. 

Não haverá a contratação de instituição financeira para atuar como formador de 
mercado nesta Oferta. 
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Violações das Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento por quaisquer das 
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato de 
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de 
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, 
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas 
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Units, emissão de relatórios de 
pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal 
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das 
demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições 
financeiras responsáveis pela colocação das Units no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os 
Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e contratos de compra e venda de Units que tenha 
recebido e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores 
sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente 
aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Units, no prazo 
máximo de até 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da 
Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem 
reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente 
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos 
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua 
alíquota majorada, (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua 
exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações 
decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do 
cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos 
decorrentes de demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os 
Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, 
funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e 
qualquer perda que estes possam incorrer e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis 
meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição 
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de 
quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese 
alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas 
intenções de investimento, Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e/ou contratos de compra e 
venda de Units cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada. 

Direitos, Vantagens e Restrições das Units  

As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos 
titulares de ações representadas por Units, nos termos previstos no Estatuto Social, na Lei das 
Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2, conforme vigentes nesta data, dentre os quais 
se destacam os seguintes: 

(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada Unit corresponderá a 
[•] voto, uma vez que cada Unit está lastreada por [•] aç(ão/ões) ordinária(s) de emissão da 
Companhia; 

(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo 
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a (25)% do lucro líquido de cada 
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos 
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral; 



 

60 

(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao 
remanescente do capital social da Companhia, na proporção da sua participação no capital 
social, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 

(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109, 
inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações; 

(e) direito de alienar as ações subjacentes às Units, nas mesmas condições asseguradas ao(s) 
acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do 
controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de 
operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação vigente e 
no Regulamento do Nível 2, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário àquele dado ao(s) 
acionista(s) controlador(es) (tag along); 

(f) direito de alienar as ações subjacentes às Units em oferta pública de aquisição de ações a ser 
realizada pela Companhia ou por seu(s) acionista(s) controlador(es), em caso de cancelamento 
do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das ações no Nível 2, por, 
no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação 
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e 
independente da Companhia, de seus administradores e acionista(s) controlador(es) quanto ao 
poder de decisão destes; 

(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações 
subjacentes às Units que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início; e  

(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das 
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Nível 2 e pelo Estatuto Social. 

Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações subjacentes às Units, 
veja a seção 18 do Formulário de Referência. 

Negociação das Units na B3 

A Companhia, seu[s] Acionista[s] Controlador[es] e a B3 celebraram o Contrato de Participação no 
Nível 2, por meio do qual a Companhia aderirá ao segmento especial do mercado de ações da B3 
denominado Nível 2, disciplinado pelo Regulamento do Nível 2, que estabelece regras diferenciadas 
de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela 
Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, 
observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio 
de Início. 

As Units passarão a ser negociadas no Nível 2 a partir do dia útil seguinte à disponibilização do 
Anúncio de Início sob o código “[•]”. 

As principais regras relativas ao Regulamento do Nível 2 encontram-se resumidas no Formulário de 
Referência. Para informações adicionais sobre a negociação das Units na B3, consulte uma 
instituição autorizada a operar na B3. 

Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto e do Formulário de Referência para 
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas 
atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser 
considerados antes da decisão de investimento nas Units. 
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Acordos de Restrição à Venda de Units (Instrumentos de Lock-up) 

A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição 
à venda de Units, por meio dos quais, (observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação 
Internacional), concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar 
em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de 
outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer Units de que sejam titulares 
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que 
representem um direito de receber Units, ou que admitam pagamento mediante entrega de Units, 
bem como derivativos nelas lastreados. 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Units 
poderá prejudicar o valor de negociação das Units. 

Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou a percepção de 
uma potencial emissão ou venda de quantidades significativas de Units após a 
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço 
de mercado das Units no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a 
Companhia” constante da seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às 
Units” deste Prospecto Preliminar. 

Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Units 

A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e 
transferência das Units é a Itaú Corretora de Valores S.A.  

Inadequação da Oferta 

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda 
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Units estão sujeitos a perdas 
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Units, à Companhia, ao setor em que a 
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste 
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da 
tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda 
variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à 
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor 
que esteja proibida por lei de adquirir as Units ou, com relação à qual o investimento nas Units 
seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, 
inadequado. 

Condições a que a Oferta esteja submetida 

A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de 
mercado. 
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Informações Adicionais 

A aquisição das Units apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem 
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se 
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este 
Prospecto, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units” e 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, a partir 
das páginas 73 e 25 e, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Units. 

Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais 
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições 
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do 
Preço por Unit e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura 
deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de 
investimento. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela 
CVM de disponibilizar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das 
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de 
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que se 
tratam de entes da administração pública do Estado do Ceará. 

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios e 
avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das 
Units, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou 
das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM. 

Companhia 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece 
Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, n° 1030 
60420-901, Fortaleza, CE 
At.: Sr. Dario Sidrim Perini 
Tel: + 55 (85) 3101-1798 
(•) (neste website, clicar [•]) 

Coordenadores da Oferta 

Banco Bradesco BBI S.A. ou Coordenador Líder 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallet 
Tel.: +55 (11) 2169-4672 
www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar [•]) 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar  
04551-065, São Paulo, SP 
At.: Sr. Pedro Mesquita  
Tel.: +55 (11) [•]  
www.xpi.com (neste website, clicar [•]) 
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Instituições Consorciadas 

O Aviso ao Mercado foi intencionalmente disponibilizado sem a indicação das Instituições 
Consorciadas e será novamente disponibilizado em [•] de [•] de [•], dia de início do Período de 
Reserva da Oferta, do Período de Reserva da Oferta para Pessoas Vinculadas, com a indicação das 
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre 
as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das Instituições Consorciadas 
credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de 
computadores da B3 (www.b3.com.br). 

Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites: 

(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio 
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 
4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo 
(www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise na 
CVM”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise” / 
“Ofertas Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o 
link referente à “Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” e, posteriormente, clicar no 
link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e 

(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas – neste 
website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em 
“Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” e posteriormente acessar “Prospecto 
Preliminar”). 

Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta  

O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS 
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, 
EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO 
RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, 
EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3: 

Companhia 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece 
https://www.cagece.com.br/governanca-corporativa/informacoes/ (neste website, clicar em “[•]”)  

Coordenadores da Oferta 

Banco Bradesco BBI S.A. 
www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em “[•]”) 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
www.xpi.com (neste website, clicar em “[•]”) 

Instituições Consorciadas 

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das 
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página 
da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). 
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Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado 
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na 
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de 
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Ofertas Primárias 
e Secundárias em Análise na CVM”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas 
Primárias em Análise” / “Ofertas Secundárias em Análise” na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume 
em R$”, acessar o link referente à “Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” e, 
posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3 
(http://www.b3.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas – neste website 
acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em “Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará – Cagece” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”). 

 Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Units nos Estados Unidos ou em qualquer 
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da 
Oferta ou das Units na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de 
qualquer outro país, exceto o Brasil. As Units não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados 
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que 
haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do 
Securities Act. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não 
pretendem registrar a Oferta ou as Units nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão 
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. 

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e 
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam 
os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e 
exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto 
Definitivo e do Formulário de Referência. 

LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – 
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO 
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS” A PARTIR DAS PÁGINAS 25 E 73 DESTE 
PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, 
À OFERTA E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE UNITS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA 
TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi 
requerido junto à CVM em [13] de [dezembro] de [2019]. 

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A 
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS UNITS A SEREM DISTRIBUÍDAS. 
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Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. 
Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o 
investimento nas Units apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que 
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. 
Portanto, uma decisão de investimento nas Units requer experiência e conhecimentos 
específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da 
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já 
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que 
os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, 
consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-
los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes 
aos negócios da Companhia e ao investimento nas Units. 

O investimento em Units representa um investimento de risco, pois é um investimento 
em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Units estão 
sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Units, à 
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico 
do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que 
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. 
O investimento em Units não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos 
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe 
ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir Units 
ou, com relação à qual o investimento em Units seria, no entendimento da Companhia, 
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder ou Bradesco BBI 

Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e 
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de 
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de 
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização 
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior. 

Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, “The 
Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global Finance e 
“Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o Bradesco BBI 
conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global Finance. 

Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 80 operações em todos os 
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$105,251 bilhões. 

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public 
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. 

O Bradesco BBI apresentou no 1S19 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, tendo 
participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$2.516 
milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint bookrunner 
no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint bookrunner no Follow-
on de CPFL Energia, no montante de R$3.694 milhões e joint bookrunner no Follow-on da 
Intermédica, no montante de R$2.666 milhões. 

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre de 2019 com 
grande destaque em renda fixa. Participou de 54 operações no mercado doméstico, em ofertas que 
totalizaram mais de R$50,70 bilhões originados. 

No primeiro semestre de 2019, o Bradesco BBI teve 5 transações anunciadas com valor de 
aproximadamente R$10,5 bilhões. As principais transações realizadas foram: (i) assessoria à 
Odebrecht TransPort na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por 
R$4,0 bilhões, assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões, 
(iii) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da 
Somos Educação por R$1,5 bilhão; (iv) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia Holding 
para a Actis por R$1,2 bilhão. 

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades 
no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 78.521 pontos de atendimento, destacando-se 
4.581 agências. Até o primeiro trimestre de 2019, o lucro líquido foi de R$11,9 bilhões enquanto o 
patrimônio líquido totalizou R$133.636.476, segundo o Relatório de Análise Econômica e Financeira 
da instituição. 
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XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

A XP Investimentos foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil, como um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em 
bolsa de valores e oferecendo educação financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e 
ascendente em relação aos seus concorrentes permitiu uma rápida expansão, com abertura nos anos 
seguintes de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 2009, a XP deu mais um passo e 
inovou o mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de supermercado financeiro, com 
uma plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única para o investidor. O 
modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity internacionais, validando a tese de 
investimento e permitindo ganhos de escala para seu crescimento.  

Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP 
Investments, com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, o Grupo XP adquiriu a 
Clear Corretora no Brasil e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos, 
segmentando suas três marcas para perfis distintos de investidores (XP, Clear e Rico).  

Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e sempre 
mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP Investimentos investe de forma 
relevante no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se faz 
necessário para que surjam novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim alternativas 
interessantes de investimento. A atuação da XP configurou um novo paradigma no mercado de 
investimentos brasileiro, consequentemente atraindo a atenção de grandes bancos e investidores. Em 
2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária na companhia, de 49,9%, avaliando a XP em 
R$12 bilhões e reafirmando o sucesso de seu modelo de negócios. Em junho de 2019, o Grupo XP 
atingiu mais de 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) clientes ativos e 5.000 (cinco mil) agentes 
autônomos e R$275 (duzentos e setenta e cinco) bilhões de reais de ativos sob custódia.  

Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a seguintes áreas de atuação: 
(i) corretora de valores, que inclui serviços de corretagem e assessoria de investimentos para 
clientes pessoa física e jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso, 
possui uma plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de 150 
gestores; (ii) asset management, com mais de R$40 (quarenta) bilhões de reais sob gestão, e que 
via XP Asset Management oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda variável e fundos 
de investimentos imobiliários; (iii) mercado de capitais, engloba um portfólio completo de serviços e 
soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.  

Atividade de Mercado de Capitais da XP Investimentos 

A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e 
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente 
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de 
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity 
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.  

No segmento de renda fixa e híbridos, a XP classifica-se entre as principais instituições na 
coordenação de operações de dívida local, tendo papel de destaque nas ofertas como coordenador. 
Em 2018, segundo o ranking da ANBIMA, a XP Investimentos foi líder na emissão de Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de 
Investimentos Imobiliário (FII) e em Securitização, obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e 22,8% de 
participação sobre o volume total emitido. 
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Em renda variável, a XP Investimentos oferece serviços para estruturação de ofertas públicas 
primárias e secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o 
apoio de uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de 
uma equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2017, a XP 
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets destacando sua participação nas 
ofertas de IPO de Burger King no valor de R$1,98 bilhões; IPO de Omega Geração, no valor de 
R$789 milhões e Movida no valor de R$600 milhões. Em 2019, até o fechamento do mês de julho, 
a XP atuou como assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que 
alterou a estrutura societária da Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; 
follow-on da Light no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões e no follow-
on da Movida no valor de R$832 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder 
em alocação de varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 
53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.  

Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP 
Investimentos, oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, 
execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.  
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS 
VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA 

Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta 

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico possui o seguinte relacionamento com a 
Companhia:  

• Serviços de folha de pagamento de 1.616 funcionários, com valor da folha de R$9,5 milhões 
em dezembro de 2019;  

• Serviços de arrecadação de contas da Companhia, sendo que, nos últimos 3 meses, a 
quantidade de contas foi de 904,3 mil, com volume financeiro de R$76,5 milhões; e 

• Contrato para realização de 100% do cash management, de contas a receber (arrecadação) e 
de contas a pagar da Companhia, celebrado em [•] de [•] de [•]. 

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o 
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participou de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução de suas atividades. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão negociar 
outros valores mobiliários (que não Units ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou 
permutáveis em ações ordinárias ou ações preferenciais) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores 
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas ações ordinárias ou nas ações preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar 
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no 
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra 
e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.  
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O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão celebrar, 
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Units como ativo de 
referência, de acordo com as quais se compromterão a pagar seus clientes a taxa de retorno das 
Units, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total return 
swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão 
adquirir Units como forme de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a 
demanda, o preço das Units ou outros termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial 
durante a Oferta.Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista 
na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não 
há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não 
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá 
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Units.  

A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de 
interesses referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária na Oferta. 
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de 
seu conglomerado econômico. 

Relacionamento entre a Companhia e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a XP Investimentos e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial 
relevante com a Companhia. 

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP 
Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participou de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia poderá, no futuro, contratar a XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução de suas atividades. 

A XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão negociar 
outros valores mobiliários (que não Units ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou 
permutáveis em ações ordinárias ou ações preferenciais) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, a XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores 
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas ações ordinárias ou nas ações preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar 
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP Investimentos no 
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra 
e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 
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A XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no 
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Units como ativo de 
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das 
Units, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total return 
swap). A XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão 
adquirir Units como forme de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a 
demanda, o preço das Units ou outros termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial 
durante a Oferta. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista 
na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não 
há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à XP Investimentos e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não 
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP Investimentos poderá 
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Units.  

A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de 
interesses referente à atuação da XP Investimentos como instituição intermediária na Oferta. Ainda, 
a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e a XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico possui os seguintes relacionamentos com os 
Acionistas Vendedores: 

(i) Estado do Ceará: 

• Serviços de folha de salários do funcionalismo e operações de pagamento aos fornecedores 
e prestadores de serviços do Estado do Ceará, sendo o valor total da folha líquida de 
R$558,0 milhões e correspondente a 158,4 mil servidores;  

• Serviços de crédito consignado com o Banco Bradesco S.A. e com o Bradesco 
Financiamentos que totalizavam, em dezembro de 2019, R$2,1 bilhões e um total de 
168,6 mil contratos; e 

• Serviços de investimento com empresas do Grupo Bradesco, na modalidade de RPPS, com 
valor disponível de R$311,6 milhões. 

(ii) Município de Fortaleza:  

• Serviços de folha de salários do funcionalismo e as operações de pagamento aos 
fornecedores e prestadores de serviços do Município de Fortaleza, sendo o valor total da 
folha líquida de R$246,3 milhões e correspondente a 34,4 mil servidores; e  

• Serviços de crédito consignado com o Banco Bradesco S.A. e com o Bradesco 
Financiamentos que totalizavam, em dezembro de 2019, R$1,897 milhões e um total de 
258 contratos. 

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o 
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores. 
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Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações 
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre 
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações 
financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou 
sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não 
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá 
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Units.  

Os Acionistas Vendedores declaram, além das informações prestadas acima, que não há qualquer 
conflito de interesses referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária na 
Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não 
há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 
e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a XP Investimentos e/ou 
qualquer sociedade integrantes de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento 
comercial relevante com a Companhia. 

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP 
Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar a XP Investimentos e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações 
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre 
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações 
financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP Investimentos e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por 
Unit. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP Investimentos 
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Units.  

Os Acionistas Vendedores declaram, além das informações prestadas acima, que não há qualquer 
conflito de interesses referente à atuação da XP Investimentos como instituição intermediária na 
Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não 
há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e a XP Investimentos 
e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS 

O investimento nas Units envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de 
investimento nas Units, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as 
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes 
da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página 
25 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página [•] 
deste Prospecto, e as demonstrações contábeis e Informações Trimestrais - ITR da Companhia e 
respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este Prospecto. 

As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios 
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos, dos 
fatores de risco mencionados abaixo e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço 
de mercado das Units pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros 
fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas 
Units. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e os Acionistas 
Vendedores acreditam que poderão lhes afetar de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas 
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente 
consideram irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa. 

Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a 
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito 
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares 
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso 
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas 
e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões similares 
incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto. 

Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Units. Para os 
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência da Companhia. 

Um mercado ativo e líquido para as ações ordinárias e preferenciais de emissão da 
Companhia poderá não se desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado 
brasileiro de valores mobiliários poderão limitar substancialmente a capacidade dos 
investidores de vender as Units pelo preço e na ocasião que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, 
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições 
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza 
mais especulativa. 

Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre 
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a 
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e 
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.  
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O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais 
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais 
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Como exemplo, em 
31 de dezembro de 2018, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente, 
R$3,5 trilhões, com um volume diário de negociação de aproximadamente R$11 bilhões durante o 
ano de 2018. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as 
dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, 38% do volume 
total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2018, enquanto que a New York Stock Exchange 
teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$32 trilhões em 31 de dezembro e um 
volume diário médio de negociação de US$280 bilhões durante o ano de 2019. 

Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a 
capacidade dos investidores de vender as Units, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião 
desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações ordinárias e 
preferenciais de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações 
ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de 
negociação das Units pode ser negativamente impactado. 

Riscos relacionados à situação da economia global e brasileiras poderão afetar a 
percepção do risco no Brasil e em outros países, especialmente nos mercados 
emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira inclusive por 
meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários. 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em 
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados 
Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. Embora a conjuntura 
econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a 
reação dos investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o 
valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Units. Crises nos 
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos 
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de 
emissão da Companhia. 

Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições 
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os 
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros 
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer 
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a 
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais 
brasileiro. 

A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias 
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias 
brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor 
por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela 
Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Units, bem como poderá afetar 
o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em termos 
aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias e 
preferenciais de emissão da Companhia. 
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A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Units, 
após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o 
preço de mercado das Units no mercado secundário ou a percepção dos investidores 
sobre a Companhia. 

A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores celebrarão acordos de restrição à 
venda das ações ordinárias [e preferencias] de emissão da Companhia (Lock-Up), por meio dos 
quais se comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, 
durante o período de [180 (cento e oitenta) dias] contados da data de disponibilização do Anúncio 
de Início a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou 
indireta, a totalidade das Units de sua titularidade após a liquidação da Oferta. 

Após tais restrições terem se extinguido, as Units e detidas pelos Acionistas Vendedores e pelos 
administradores da Companhia estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas 
ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de Units pode afetar 
adversamente o valor de mercado das Units. Para informações adicionais, veja a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Acordos de restrição à venda de Units (Instrumentos de Lock-up)” 
na página 61 deste Prospecto. 

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de 
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das Units e resultar em uma diluição da 
participação do investidor. 

A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de 
emissão pública ou privada de Units ou valores mobiliários conversíveis em Units ou permutáveis 
por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado 
das Units e na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação 
do Preço por Unit e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das Units no mercado 
secundário. 

O Preço por Unit será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da 
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de 
investimento, até o limite máximo de 20% das Units da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Units da 
Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Units junto a 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Unit, e o investimento nas Units por 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Units 
no mercado secundário. 
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A fixação do Preço por Unit em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a 
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da 
Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta. 

A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e, 
conforme expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Unit poderá ser fixado em valor 
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Unit seja fixado abaixo do valor resultante da subtração 
entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa 
Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que 
possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na 
ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia 
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade 
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um 
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, 
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que 
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em 
subscrever/adquirir a totalidade das Units no âmbito da Oferta. 

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores 
da Oferta de subscrição e integralização/aquisição das Units (considerando as Units Adicionais, se 
houver, e sem considerar as Units Suplementares) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém 
não integralizadas ou pagas e liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de 
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de cada um dos Coordenadores 
da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. Na medida em que não será admitida distribuição 
parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução 
CVM 400, caso as Units não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a 
Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os 
Pedidos de Reserva, boletins de subscrição, contratos de compra e venda e intenções de 
investimentos automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da 
Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Suspensão, modificação, revogação ou 
cancelamento da Oferta” na página 56 deste Prospecto. 

Investidores que adquirirem Units poderão sofrer diluição imediata e substancial no 
valor contábil de seus investimentos. 

O Preço por Unit poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações 
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de 
liquidação da Companhia, os investidores que adquiram Units por meio da Oferta poderão receber 
um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Units na Oferta, 
resultando em diluição imediata do valor de seu investimento de (•)%. Para mais informações 
sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 82 deste Prospecto.  

A realização desta oferta pública de distribuição das Units, com esforços de colocação 
no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de 
valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores 
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma 
oferta de valores mobiliários no Brasil. 

A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Units no Brasil, em mercado de 
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Units juntos a Investidores 
Estrangeiros. 
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Os esforços de colocação das Units no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à 
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda. 

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação 
Internacional, que regula os esforços de colocação das Units no exterior. O Contrato de Colocação 
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação 
Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham 
a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda. 

A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias 
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos 
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses 
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, 
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas 
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes 
envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que 
penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção 
foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a 
eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores 
elevados, poderá afetar negativamente a Companhia. 

Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações 
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições 
responsáveis pela colocação das Units, com o consequente cancelamento de todos 
Pedidos de Reserva e contratos de compra e venda feitos perante as Instituições 
Consorciadas. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao 
Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da 
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as 
normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Units, emissão de 
relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução 
CVM 400, Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo 
das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de 
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Units. Caso tal desligamento 
ocorra, a[s] Instituição[ões] Consorciada[s] em questão deverá[ão] cancelar todos os Pedidos de 
Reserva e contratos de compra e venda que tenha[m] recebido e informar imediatamente os 
respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, 
sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem 
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação 
financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Violações de Norma 
de Conduta” na página 59 deste Prospecto.  
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A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das Units. 

Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações com 
derivativos para proteção (hedge), tendo as Units como referência (incluindo operações de total 
return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, 
e tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para 
os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. 
A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá 
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Units. 

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo Acionista Controlador, 
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações 
ordinárias de emissão da Companhia.  

Imediatamente após a conclusão da Oferta, o Acionista Controlador continuar sendo titular de, ao 
menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, o atual Acionista 
Controlador, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, continuará capaz de influenciar 
fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle sobre as decisões da Companhia, o que 
pode se dar de maneira divergente em relação aos interesses dos demais acionistas titulares das 
ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas 
sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou os Coordenadores da Oferta 
poderão gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da 
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.  

A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após 
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a 
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo 
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou 
os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste Prospecto 
ou do Formulário de Referência. Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda 
qualquer manifestação na mídia por parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos 
Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a disponibilização do Anúncio de Encerramento, 
eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram fornecidas ou que não 
contaram com a revisão da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da 
Oferta. Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia 
ou, ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do 
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo 
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos 
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da 
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das 
comissões da Oferta Primária e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da 
Oferta, serão de, aproximadamente R$[•] milhões, sem considerar as Units Suplementares e as 
Units Adicionais, com base no Preço por Unit, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 

Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46. 

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) [•]; (ii) 
[•]; e (iii) [•]. 

A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta 
Primária: 

Destinação 
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido(1)(2) 
  (em R$ mil) 
[●] ...............................................................................  [●]% [●] 
[●] ............................................................................... [●]% [●] 
[●] ............................................................................... [●]% [●] 
Total ........................................................................ 100% R$[•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Unit estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Unit será determinado pelo Procedimento de 
Bookbuilding e poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta e sem considerar as Units Suplementares e as Units Adicionais.  

[A Companhia não poderá utilizar outras fontes de recursos com destinação associada à destinação 
dos recursos decorrentes da Oferta Primária.] 

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores 
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de 
mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre 
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a 
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização. 
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no 
curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que 
acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital 
e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações 
financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha. 

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores às 
suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos da Companhia e, 
na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de 
outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a instituições 
financeiras, ou mesmo mediante a realização de outra oferta pública de Units de emissão da 
Companhia. A forma de obtenção desses recursos será definida pela Companhia à época da 
respectiva captação, dependendo inclusive das condições de mercado. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Unit, após a dedução das comissões da Oferta 
Primária e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar as 
Units Suplementares e as Units Adicionais, aumentaria (reduziria) o valor dos recursos líquidos a 
serem captados na Oferta Primária em R$[•] milhões. 
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[A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária e da colocação das 
Units Suplementares e das Units Adicionais, por se tratar exclusivamente de Units de titularidade 
dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos provenientes da Oferta Secundária da colocação 
das Units Suplementares e das Units Adicionais serão integralmente destinados aos Acionistas 
Vendedores.] 

Dentre os principais impactos na sua situação patrimonial e resultados, a Companhia acredita que o 
uso dos recursos captados resultará em [•]. 

Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em 
decorrência da Oferta Primária na situação patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” 
na página 81 deste Prospecto Preliminar de Oferta. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos (circulante e não 
circulante) da Companhia e sua estrutura de capital em 30 de setembro de 2019 e indicam (i) a 
posição naquela data; e (ii) os valores ajustados para refletir o recebimento pela Companhia dos 
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, estimados em aproximadamente R$[•] milhões, 
sem considerar as Units Suplementares e as Units Adicionais, com base no Preço por Unit de R$[•], 
que é o ponto médio da faixa de preço indicada na capa deste Prospecto, após a dedução das 
comissões e despesas estimadas.  

O investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com as Informações Trimestrais 
– ITR da Companhia relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 e suas 
respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este Prospecto, e com as seções 
“3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de 
Referência da Companhia. 

 Em 30 de setembro de 2019 
 Efetivo Ajustado(1)(2) 
 (em R$ milhões) 

Empréstimos e financiamentos totais ...................................... [•] [•] 
Empréstimos e financiamentos de curto prazo (circulante) ................ [•] [•] 
Empréstimos e financiamentos de longo prazo (não circulante) ......... [•] [•] 
Patrimônio líquido ................................................................... [•] [•] 
Capitalização Total(3)................................................................ [•] [•] 
 

(1) Ajustado para refletir o recebimento pela Companhia dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, calculado com base no Preço 
por Unit de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará 
situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Unit será determinado pelo Procedimento de Bookbuilding e poderá 
ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Sem considerar a alocação das Units Adicionais e das Units Suplementares. 
(3) A capitalização total corresponde ao resultado da soma do total dos empréstimos e financiamentos com o patrimônio líquido. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Unit, após a dedução das comissões da Oferta 
Primária e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar as 
Units Suplementares e as Units Adicionais, aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido da 
Companhia e a capitalização total em R$[•]. 

O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está 
sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Unit, bem como dos termos e 
condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de setembro de 2019. 
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DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, 
calculada pela diferença entre o Preço por Unit e a soma do valor patrimonial contábil das ações de 
emissão da Companhia subjacentes a cada Unit imediatamente após a Oferta. 

Em 30 de setembro de 2019, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$[•] 
e o valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$[•], 
sendo, portanto, o valor patrimonial contábil por Unit, na mesma data de R$[•]. O referido valor 
patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido 
consolidado da Companhia, dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia em 30 
de setembro de 2019. O referido valor patrimonial contábil por Unit representa o valor do 
patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo número total de Units em 30 de 
setembro de 2019. 

Considerando a subscrição da totalidade das Units no âmbito da Oferta Primária, sem considerar as 
Units Suplementares e as Units Adicionais, ao Preço por Unit, e após a dedução das comissões da 
Oferta Primária e despesas devidas no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido ajustado da 
Companhia em 30 de setembro de 2019 seria de R$[•] milhões, representando um valor de R$[•] 
por ação de emissão da Companhia, ou R$[•] por Unit. Isso representaria (i) [um aumento 
imediato / uma diluição imediata] do valor patrimonial contábil (a) por ação de emissão da 
Companhia correspondente a R$[•] para os acionistas existentes; e (b) por Unit correspondente a 
R$[•] para os acionistas existentes; e (ii) [um aumento imediato / uma diluição imediata] do valor 
patrimonial contábil (a) por ação de R$[•] para os novos investidores, adquirentes de Units no 
contexto da Oferta; e (b) por Unit de R$[•] para os novos investidores, adquirentes de Units no 
contexto da Oferta. [Esse aumento / Essa redução] representa (i) a diferença entre o preço por 
ação de emissão da Companhia, calculado com base no Preço por Unit, e o valor patrimonial 
contábil por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta; e (ii) a 
diferença entre o Preço por Unit pago pelos novos investidores e o valor patrimonial contábil por 
Unit imediatamente após a conclusão da Oferta.  

Para informações detalhadas acerca das comissões da Oferta e das despesas da Oferta, veja a 
seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto Preliminar. 
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O quadro a seguir ilustra a diluição por Unit, com base em seu patrimônio líquido em 30 de 
setembro de 2019 e considerando os impactos da realização da Oferta. 

 Em R$, exceto % 
Preço por Unit(1) .......................................................................................................................  R$[•] 
Preço por ação de emissão da Companhia com base no Preço por Unit ........................................  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por Unit em 30 de setembro de 2019(2) ...............................................  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2019(3) .......  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por Unit em 30 de setembro de 2019 ajustado para refletir a Oferta .....  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2019 

ajustado para refletir a Oferta ................................................................................................  R$[•] 
[Aumento / Redução] do valor patrimonial contábil líquido por Unit em 30 de setembro de 2019 

para os atuais acionistas ........................................................................................................  R$[•] 
[Aumento / Redução] do valor patrimonial contábil líquido por ação de emissão da  

Companhia em 30 de setembro de 2019 para os atuais acionistas ............................................  R$[•] 
[Aumento / Diluição] do valor patrimonial contábil por Unit dos novos investidores(4) ....................  R$[•] 
[Aumento / Diluição] do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia 

subjacente a Units dos novos investidores(5) ............................................................................  R$[•] 
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(6) ................................................................  [•]% 
 

(1) Considerando a subscrição das Units, sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares, com base no Preço por Unit, que é o 
ponto médio da Faixa Indicativa. 

(2) O valor patrimonial por Unit representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo número total de Units em 
30 de setembro de 2019. 

(3) O valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo 
número total de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2019. 

(4) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Unit a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial 
líquido por Unit imediatamente após a conclusão da Oferta. 

(5) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no 
Preço por Unit a ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a 
conclusão da Oferta. 

(6) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo 
Preço por Unit. 

O Preço por Unit (e, consequentemente, o preço por ação de emissão da Companhia) a ser pago 
pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o valor patrimonial contábil das 
Units (e, consequentemente, das ações de emissão da Companhia) e será fixado tendo como 
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando 
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para 
maiores informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, veja a seção “Informações Sobre a 
Oferta – Preço por Unit”, na página 45 deste Prospecto. 

Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Unit, após a dedução das comissões da Oferta 
Primária e das despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta, sem considerar as Units 
Suplementares e as Units Adicionais, acarretaria um acréscimo (diminuição), após a conclusão da 
Oferta, (i) de R$[•] no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$[•] no valor do 
patrimônio líquido contábil por Unit; (iii) de R$[•] no valor do patrimônio líquido contábil por ação 
de emissão da Companhia; (iv) na diluição do valor patrimonial contábil por Unit aos investidores 
desta Oferta em R$[•] por Unit; e (v) na diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão 
da Companhia aos investidores desta Oferta em R$[•] por ação de emissão da Companhia, 
assumindo que o número de Units estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações. 

O valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, 
a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Unit, bem como dos termos e condições gerais da 
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
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[Por meio do Contrato de Colocação, além de arcarmos com a totalidade das despesas da Oferta 
Primária, assumiremos a obrigação de pagar a totalidade das despesas da Oferta Secundária, (com 
exceção das “Comissões” devidas pelos Acionistas Vendedores) conforme informado na seção 
“Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, constante na página 46 deste Prospecto. 
Apesar de haver diluição no nosso patrimônio líquido ocasionado pelo pagamento de referidas 
despesas, não haverá diluição na participação em nosso capital social em decorrência dessa diluição 
no patrimônio líquido. Para mais informações sobre os valores e riscos relativos ao pagamento das 
despesas da Oferta, veja as seções “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição” e 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units”, constante nas páginas 46 e 73 deste 
Prospecto.]  

Plano de Opção de Compra de Ações ou Units 

Na data deste Prospecto, não possuímos nenhum Plano de Opção de Compra de Ações ou Units. 

[Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições 
de ações da Companhia 

O quadro abaixo apresenta informações sobre o preço pago pelos administradores e acionistas 
controladores da Companhia em subscrições de ações de emissão da Companhia nos últimos 
cinco anos. 

Data 
Natureza da 

operação 
Subscritor/ 
Adquirente 

Quantidade de 
Ações Valor Valor por Ação 

    (R$) (R$) 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] 

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do capital social da Companhia, veja 
o item “17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência da Companhia. 
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1 
 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 
CNPJ/ME n° 07.040.108/0001-57 

NIRE 23.3.0000687.9 
CVM nº 18546 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

REALIZADA EM [] DE [] DE 2020 

 

1 DATA, HORA E LOCAL: Realizada em [] de [] de 2020, às [] horas, na sede social da 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE (“Companhia”), localizada na cidade 
de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, nº 1.030, Vila União, CEP 
60422-700. 

2 CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada por meio do envio de correspondências 
eletrônicas (e-mails) aos membros do Conselho de Administração da Companhia, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, do estatuto 
social da Companhia.  

3 PRESENÇA: Verificado o quórum necessário à instalação desta reunião do Conselho de 
Administração da Companhia (“Reunião”), diante da presença da [totalidade / maioria] dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16 do estatuto 
social da Companhia, a saber: [Srs. André Macedo Facó, Antônio Ferreira da Silva, Ricardo 
Eleutério Rocha, Adeilson Rolim de Souza, Delano Macedo Vasconcelos, Neurisangelo 
Cavalcante de Freitas e Eduardo Sávio Passos Rodrigues].  

4 MESA: A mesa foi composta pelo [Sr. André Macedo Facó] – Presidente; e pela [Sra. 
Renata Dias Nobre Alcino] – Secretária. 

5 ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: (i) a fixação e justificativa do preço por unidade 
de certificado de depósito de ações representativo de ações ordinárias (“Ações ON”) e 
ações preferenciais (“Ações PN”) de emissão da Companhia, todas nominativas, 
escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames (“Ações” e “Unit”, respectivamente), no âmbito da oferta pública de distribuição 
primária e secundária de Units, compreendendo[, inicialmente,] (a) a distribuição primária 

de []([]) novas Units (“Units da Oferta Primária”); e (b) a distribuição secundária de [] 
([]) Units de titularidade do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza, a ser realizada 

no Brasil, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n°400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais normativos 
aplicáveis, e com esforços de colocação das Units no exterior de acordo com isenções de 
registro sob o U.S. Securities Act of 1933 (“Oferta”); (ii) o aumento do capital social da 
Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do caput do artigo [5º] 
do estatuto social da Companhia, mediante a emissão de Ações subjacentes às Units da 
Oferta Primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 
Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta, nos termos do 
artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”) e do artigo 5º, parágrafo 1º do estatuto social da Companhia; 
(iii) a verificação da subscrição das Ações subjacentes às Units da Oferta Primária, bem 
como a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; 
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(iv) a determinação da forma de subscrição e integralização das Units da Oferta Primária, 
bem como os direitos, vantagens e restrições das Units da Oferta Primária; (v) a ratificação 
dos atos que a Diretoria já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização 
da Oferta; (vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências 
e pratique todos os atos necessários à realização da Oferta; e (vii) a aprovação, ad 
referendum da próxima assembleia geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 4º 
do estatuto social da Companhia. 

6 DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem ressalvas: 

(i) aprovar a fixação do preço de emissão de R$[] por Unit objeto da Oferta (“Preço 

por Unit”). O Preço por Unit foi fixado com base no resultado do procedimento de 
coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) realizado 
junto a investidores institucionais pelo Banco Bradesco BBI S.A., pelo Banco 
Morgan Stanley S.A., pelo Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. e pela XP 
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., no Brasil, e 
pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pelo Goldman 
Sachs & Co. LLC e pelo XP Investments US, LLC, no exterior, conforme previsto no 
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. A escolha do critério 
de determinação do Preço por Unit é justificada na medida em que o preço de 
mercado das Units objeto da Oferta foi aferido de acordo com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores 
institucionais apresentam suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, 
portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos 
termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações; 

(ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital 

autorizado, no montante de R$[] ([]), o qual passará de R$1.977.904.028,12 (um 

bilhão, novecentos e setenta e sete milhões, novecentos e quatro mil, vinte e oito 

reais e doze centavos) para R$[] ([]), mediante a emissão de [] ([]) Ações 

subjacentes às Units da Oferta Primária, sendo [] ([]) Ações ON, cada uma no 

valor de R$[] ([]), e [] ([]) Ações PN, cada uma no valor de R$[], passando o 

capital social da Companhia de 186.229.615 (cento e oitenta e seis milhões, 
duzentas e vinte e nove mil, seiscentas e quinze) Ações, sendo 186.172.738 (cento 
e oitenta e seis milhões, cento e setenta e duas mil, setecentas e trinta e oito) Ações 

ON e 56.877 (cinquenta e seis mil, oitocentas e setenta e sete) Ações PN, para [] 
([]) Ações, sendo [] ([]) Ações ON e [] ([]) Ações PN, com a exclusão do direito 

de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em 
conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por 
Ações, e nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, do estatuto social da Companhia; 

(iii) aprovar a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [] ([]) 
Ações subjacentes às Units da Oferta Primária, emitidas em razão do aumento do 
capital social da Companhia, no contexto da Oferta, dentro do limite do seu capital 
autorizado, e a consequente homologação do aumento de capital social da 
Companhia, em razão da deliberação tomada nos itens (i) e (ii) acima, no montante 

de R$[] ([]), mediante a emissão de [] ([]) novas Ações, sendo [] ([]) Ações ON 

e [] ([]) Ações PN; 
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(iv) aprovar que as Units da Oferta Primária deverão ser subscritas e integralizadas à 
vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e 
conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos 
aos titulares Units representativas de Ações, nos termos previstos no estatuto social 
da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2 da 
B3, conforme vigentes, dentre eles o direito ao recebimento de dividendos integrais 
e demais distribuições pertinentes às Ações subjacentes às Units que vierem a ser 
declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do Anúncio de 
Início; 

(v) ratificar os atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e 
exclusivamente, com vistas à realização da Oferta; 

(vi) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos 
os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta Reunião. Para 
tanto, a Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, 
tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização 
da Oferta, e em especial dos poderes de representação da Companhia perante a 
CVM, a B3 e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais – ANBIMA, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou 
fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar 
quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou 
instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da 
Oferta, incluindo, sem limitação, a celebração do (a) “Instrumento Particular de 
Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Units da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE”; (b) “Instrumento Particular de 
Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Units da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE”; (c) “Placement Facilitation 
Agreement”; (d) “Contrato de Prestação de Serviços da B3”; e (e) “Contrato de 
Participação no Nível 2 de Governança Corporativa”; e 

(vii) face ao aumento de capital objeto das deliberações dos itens (ii) e (iii) acima, 
aprovar, ad referendum da próxima assembleia geral da Companhia, a reforma do 
caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital 
social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º – O capital social da Companhia é de R$[] ([]), representado por [] ([]) 
ações ordinárias nominativas e [] ([]) ações preferenciais nominativas, todas sem 

valor nominal.” 

7 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela 
quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a Reunião foi suspensa pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em 
conformidade, foi assinada por todos os presentes. 
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8 ASSINATURAS: Presidente: [André Macedo Facó]; Secretário: [Renata Dias Nobre 
Alcino]; Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: [Srs. André 
Macedo Facó, Antônio Ferreira da Silva, Ricardo Eleutério Rocha, Adeilson Rolim de Souza, 
Delano Macedo Vasconcelos, Neurisangelo Cavalcante de Freitas e Eduardo Sávio Passos 
Rodrigues]. 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 

Fortaleza, [] de [] de 2020. 

(As assinaturas desta ata de reunião do Conselho de Administração seguem na próxima página.) 

(Restante da página deixado em branco intencionalmente.) 
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(Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará – CAGECE realizada em [] de [] de 2020.) 

 

Mesa: 

 

 

[André Macedo Facó] 
Presidente 

[Renata Dias Nobre Alcino] 
Secretário 

 

Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: 

 

 

[André Macedo Facó] 

 

 

[Antônio Ferreira da Silva] 

[Ricardo Eleutério Rocha] 

 

 

[Adeilson Rolim de Souza] 

[Delano Macedo Vasconcelos] 

 

 

[Neurisangelo Cavalcante de Freitas] 

[Eduardo Sávio Passos Rodrigues] 
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ANEXO E APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA PARA A REALIZAÇÃO DA 
OFERTA 
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[Logo da Companhia] 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, sociedade por ações de economia mista 

estadual, com sede na Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, n° 1030, CEP 60420-901, na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) 

sob o nº 07.040.108/0001-57, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), 

no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações 

(“Units”), sendo que cada Unit representa [•] ([•]) ação[ões] ordinária[s] e [•] ([•]) ação[ões] 

preferencial[is], todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer 

ônus ou gravames, de sua emissão e de Units de titularidade do ESTADO DO CEARÁ e do MUNICÍPIO  
DE FORTALEZA, na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com 

esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO BRADESCO BBI 
S.A. (“Coordenador Líder”, “Bradesco BBI” ou “Agente Estabilizador”) e da XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o 

Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o 

artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 

400”), declarar que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas 

por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) (a) as informações prestadas no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Units da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto 

Preliminar”) e no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Units da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto Definitivo”), nas 

datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no 

âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 

Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive 

aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da 

Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto 

Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos 

investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas 

pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, 
atualmente em vigor; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 
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Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

Fortaleza, [●] de [●] de 2020 

 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE 

 

 

Nome: 

Cargo: 

  Nome: 

Cargo: 
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[Logo do Estado] 

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na [•], CEP [•], na cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 

sob o nº [•], neste ato representado por seu representante legal (“Ofertante”), no âmbito da oferta 

pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”), sendo que 

cada Unit representa [•] ([•]) ação[ões] ordinária[s] e [•] ([•]) ação[ões] preferencial[is], todas 

nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de 

emissão da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE (“Companhia”) e de Units de 

sua titularidade e de titularidade do MUNICÍPIO DE FORTALEZA, na República Federativa do Brasil, 

em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”) sob a 

coordenação do BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Coordenador Líder”, “Bradesco BBI” ou “Agente 

Estabilizador”) e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), 

cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela 

presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”). 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Ofertante e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos 

assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas 

subsidiárias, iniciada em setembro de 2019, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto 
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units da Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto Definitivo”); 

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores 

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de 

Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com relação 

ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto 

Definitivo, incluindo seus respectivos anexos; 

(D) a Companhia e o Ofertante disponibilizaram os documentos que estes consideraram relevantes 

para a Oferta; 

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da 

Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Ofertante; 

(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante, a Companhia e o Ofertante 

confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores 
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legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os 

negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão 

fundamentada sobre a Oferta; e  

(G) a Companhia e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da 

elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 

diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

O Ofertante, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:  

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas 

datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no 

âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 

Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive 

aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da 

Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto 

Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos 

investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas 

pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, 
atualmente em vigor; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

Fortaleza, [●] de [●] de 2020 

 

ESTADO DO CEARÁ 

 

Nome: 

Cargo: 
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[Logo do Município] 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público, com sede na [•], CEP [•], na cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 

sob o nº [•], neste ato representado por seu representante legal (“Ofertante”), no âmbito da oferta 

pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”), sendo que 

cada Unit representa [•] ([•]) ação[ões] ordinária[s] e [•] ([•]) ação[ões] preferencial[is], todas 

nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de 

emissão da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE (“Companhia”) e de Units de 

sua titularidade e de titularidade do ESTADO DO CEARÁ, na República Federativa do Brasil, em 

mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”) sob a 

coordenação do BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Coordenador Líder”, “Bradesco BBI” ou “Agente 

Estabilizador”) e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), 

cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela 

presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”). 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Ofertante e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos 

assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas 

subsidiárias, iniciada em setembro de 2019, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto 
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units da Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto Definitivo”); 

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores 

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de 

Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com relação 

ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto 

Definitivo, incluindo seus respectivos anexos; 

(D) a Companhia e o Ofertante disponibilizaram os documentos que estes consideraram relevantes 

para a Oferta; 

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da 

Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Ofertante; 

(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante, a Companhia e o Ofertante 

confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores 

legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os 
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negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão 

fundamentada sobre a Oferta; e  

(G) a Companhia e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da 

elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 

diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

O Ofertante, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:  

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas 

datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no 

âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 

Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive 

aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da 

Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto 

Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos 

investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas 

pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, 
atualmente em vigor; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

Fortaleza, [●] de [●] de 2020 

 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 

Nome: 

Cargo: 
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com endereço na Avenida Juscelino 

Kubitschek, n° 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 

06.271.464/0073-93, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador 

Líder” ou “Agente Estabilizador”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta 

pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”), 

sendo que cada Unit representa [•] ([•]) ação[ões] ordinária[s] e [•] ([•]) ação[ões] 

preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de 

quaisquer ônus ou gravames, de emissão da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - 
CAGECE (“Companhia”) e de Units de titularidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
(“Estado do Ceará”) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (“Prefeitura de 

Fortaleza” e, em conjunto com o Estado do Ceará, “Acionistas Vendedores”), na República 

Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units 

no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do Coordenador Líder e da XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto 

com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise 

dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração 

de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

alterada (“Instrução CVM 400”). 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram 

seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 

suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2019, a qual prosseguirá até a divulgação do 

“Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto Definitivo”); 

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores 

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade 

– CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto 
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units da Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará - Cagece” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo 

seus respectivos anexos; 

(D) a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes 

consideraram relevantes para a Oferta; 
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(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos 

Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos 

Acionistas Vendedores; 

(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a 

Companhia e o Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos 

Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as 

informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos 

investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e  

(G) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da 

Oferta, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do 

Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 

que:  

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela 

falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia 

e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de 

suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 

aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as 

informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais 

ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto 

Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas 

publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada 

a respeito da Oferta;  

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 

normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA 
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, 
atualmente em vigor; e  

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 

respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 

investidores da Oferta, das Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação 

econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações 

relevantes. 

 

São Paulo, [●] de [●] de 2020 
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BANCO BRADESCO BBI S.A. 

 

 

Nome: 

Cargo: 

Nome: 

Cargo: 
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