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FATO RELEVANTE 

CORSAN INICIA PROCESSO PARA POTENCIAL OFERTA 
PÚBLICA DE AÇÕES NA B3 

A Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan (“CORSAN” ou “Companhia”), em 

cumprimento ao disposto nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 

especial a Instrução da CVM nº 358 e a Instrução da CVM nº 480, comunica à sociedade brasileira, 

aos seus clientes e funcionários, e ao mercado em geral que, nesta data, o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul, acionista controlador da CORSAN, promoveu uma coletiva de imprensa 

conduzida pelo Governador Eduardo Leite, anunciando a decisão de conduzir a privatização da 

Companhia.  

A desestatização da Companhia depende, ainda, de aprovação de Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC), que já tramita junto à Assembleia Legislativa do Estado do RS, retirando a 

necessidade de realização de plebiscito para a venda do controle da empresa pelo Governo do 

Estado. O processo, nas palavras do Governador do Estado, inicialmente consistirá em uma oferta 

de distribuição secundária de ações associada a uma oferta de emissão primária (“IPO”), cuja 

condução estará sujeita aos parâmetros estabelecidos em um Projeto de Lei (PL), a ser 

apresentado pelo Governo do Estado, e será objeto de avaliação pelos órgãos de controle ao qual 

se submete a Companhia. Em que pese tais variáveis e a dependência das condições de mercado, 

a Companhia e seu acionista controlador trabalham com um cenário de precificação do IPO em 

Outubro de 2021. 

Parte dos recursos levantados com o IPO da CORSAN serão direcionados para o seu plano de 

investimentos e cumprimento de metas. O Novo Marco do Saneamento Básico (Lei federal nº 

14.026/2020) obriga o cumprimento de metas de universalização de tratamento de água, de 

99%, e de coleta e tratamento de esgoto, de 90%, até 2033, além de redução de perdas e 

melhoria da qualidade de serviço. A Companhia estima a necessidade de investimentos de 

aproximadamente R$10 bilhões para o período de 2021-2033. 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul demandou da Companhia, em comunicação 

específica, que efetue todas as medidas necessárias para condução da empresa ao IPO, como a 

contratação, nos próximos meses, das instituições financeiras para estruturar essa operação. A 

CORSAN disponibilizará as informações e documentos necessários para a viabilização da 

operação, nos termos da lei das instruções aplicáveis. 

Os atuais Administradores da Companhia vêm tomando todas as medidas possíveis para cumprir 

de fato sua missão e direcionar o foco para que população do estado tenha um serviço de alta 
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qualidade. A CORSAN possui um plano concreto para agilizar as entregas e contribuir para a 

mudança no panorama de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e da competitividade do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

A Companhia faturou R$2,9 bilhões em 2019, somando custos e despesas de R$2,4 bilhões, com 

lucro líquido de R$301 milhões. A CORSAN projeta investimentos de R$4 bilhões para água e R$6 

bilhões para esgoto no período de 2021-2033. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer nova informação 

relevante. 

 

Porto Alegre, 18 de março de 2021. 

 
 

Douglas Ronan Casagrande da Silva 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 
 

 

 

Relações com Investidores 
dfri@corsan.com.br 
+55 (51) 3215-5400 

Sobre a Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan 

A Corsan é responsável por construção e operação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento 
sanitário no estado do Rio Grande do Sul (RS). A Companhia atua em 317 de 497 municípios e possui 96,7% de universalização 
na disponibilidade de água potável nas áreas urbanas administradas e 16,3% de universalização em esgoto. Sua abrangência 
alcança cerca de seis milhões de pessoas. A Corsan atua, ainda, tratando efluentes industriais e resíduos sólidos do III Polo 
Petroquímico, sediado em Triunfo (RS), bem como efluentes industriais produzidos pelo Complexo Automotivo Industrial da 
General Motors do Brasil, no município de Gravataí (RS). A Corsan, sediada em Porto Alegre, é uma sociedade de economia mista, 
cujo controle acionário é exercido pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
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