
ACORDO DE ACIONISTAS DA AGUAS 1)E CASTILHO S.A.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL — CAB AMBIENTAL, sociedade anOnima, com

sede na Cidade de Sdo Paulo. Estado de Sdo Paulo, na Rua Gomes de Carvalho. n o 1510 — 1°
andar — Conj.11 — Vila Olimpia, CEP — 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o no
08.159.965/0001-33, corn seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial
do Estado de Sdo Paulo — JUCESP sob o NIRE no 35.300.332.351, neste ato representada pelo
seu Diretor Presidente, Sr. YVES BESSE, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e
domiciliado na Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua Ledo Coroado, n° 189 —
apto 181 — Vila Madalena — CEP 05445-050, portador da Cèdula de Identidade RG no
2.962.824-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 031.085.228-50 e por seu Diretor de
Desenvolvimento, Sr. NEI MOREIRA JUNIOR. brasileiro, casado, economista, residente e
domiciliado na Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Av. Dona Maria Mesquita da
Mota e Silva, n° 348, Fazenda Morumbi — CEP 05657-000, portador da Cedula de Identidade
RG n° 18.535.355-SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob n° 158.785.108-39, doravante

denominada "CAB";

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -
SABESP, sociedade de economia mista, corn sede na Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo
Paulo. na Rua Costa Carvalho n° 300 — Pinheiros — CEP 05429-900, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 43.776.517/0001-80, corn seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta
Comercial do Estado de Sdo Paulo — JUCESP sob o NIRE n° 35300016831, neste ato
representada na forma do seu Estatuto Social pelo seu Diretor Presidente, Sr. GESNER
JOSE DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na
Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua Tucumd, n° 621 — apto 61 — Jardim Europa

CEP 05429-900, portador da Cedula de Identidade RG n° 6.968.227-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob n° 013.784.028-47, e por seu Diretor de Sistemas Regionais, Sr. UMBERTO
CIDADE SEMEGHINI, brasileiro, casado, engenheiro eletrico, residente e domiciliado na
Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Av. Jacutinga, n° 352 — apto 171, IndianOpolis

CEP 04515-030, portador da Cedula de Identidade RG n° 4.317.371-8-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob n° 565.811.818-20, doravante denominada "SABESP";

CAB e SABESP, doravante denominadas individualmente "Acionista" e em conjunto
"Acionistas";

E, na qualidade de Interveniente Anuente,

AGUAS DE CASTILHO S.A., sociedade corn sede na Cidade de Castilho, Estado de Sdo
Paulo, na Rua Presidente Getialio Vargas, n° 20 - Centro, neste ato representada na forma do
seu Estatuto Social, por seus Diretores, Srs. TALES MASSARI REIS e ANTONIO
RODRIGUES DA GRELA FILHO. doravante denominada simplesmente Como

"Companhia";

CONSIDERANDO que a Companhia deve firmar com o Municipio de Castilho, Estado de

Sdo Paulo, o contrato de concessdo, para exploracdo do servico piiblico de abastecimento de
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agua e esgotamento sanitario neste Municipio, que compreende as atividades, infraestruturas e
instalacOes necessarias ao abastecimento ptliblico de agua potdvel, desde a captacao ate as
ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medicao; bem como as atividades,
infraestruturas e instalacOes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicao final
no meio ambiente, necessarias a prestacdo do servico palico de esgotamento sanitario,
incluindo a gestao dos sistemas organizacionais, a comercializacao dos produtos e servicos
envolvidos e o atendimento aos usuarios, decorrente da Concorrencia Palica n° 02/2010 do
Municipio de Castilho (o "Contrato de Concessdo"):

CONSIDERANDO que a Companhia tem como objeto social a prestacdo dos servicos
piiblicos de agua e esgoto no Municipio de Castilho, Estado de Sao Paulo, bem como a
exploracao de fontes de receitas autorizadas, e a prestacdo dos servicos complementares,
conforme definido no Contrato de Concessao firmado pela Companhia corn o Municipio de
Castilho;

CONSIDERANDO que os Acionistas detem, em conjunto, a totalidade das awes
representativas do capital social da Companhia;

CONSIDERANDO que os Acionistas desejam regular seus direitos e obrigagOes na
Companhia;

RESOLVEM os Acionistas, nos termos e para os fins e efeitos do artigo 118 da Lei Federal n°
6404/1976, celebrar o presente Acordo de Acionistas (-Acordo"), que se regerd pelas
seguintes cldusulas e condicOes:

CLAUSULA I
DA COMPANHIA

	1.1.	 Constituicao da Companhia. A Companhia foi constituida segundo as leis brasileiras,
em 29 de outubro de 2010, sob a forma de uma sociedade anOnima, corn seus atos
constitutivos em processo de registro perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo.

	

1.2.	 Capital Social. 0 capital social da Companhia, totalmente subscrito nesta data, é de
R$ 65.600..00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais), dividido em 65.600 (sessenta e cinco
mil e seiscentas) NO- es ordindrias nominativas, sem valor nominal. tendo sido integralizado o
valor de R$ 6.560,00 (seis mil, quinhentos e sessenta reais).

	

1.3.	 ParticipacOes Societarias. As awes representativas do capital social da Companhia sac)
distribuidas entre os Acionistas na seguinte proporcao:

Acionistas N° de Aciies Participaciio no capital social

CAB 45.920 70%
SABESP 19.680 30%
TOTAL 65.600 100%

1.4.	 Objeto Social. A Companhia tern como objeto social a prestacao dos servicos palicos
de agua e esgoto no Municipio de Castilho, Estado de Sao Paulo, bem como a exploracao de
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fontes de receitas autorizadas, e a prestacdo dos servicos complementares, conforme definido
no Contrato de Concessao firmado pela Companhia corn o Municipio de Castilho, decorrente
da Concorrencia Pirblica n.° 02/10.

CLAUSULA II
ACC-WS VINCULADAS

	

2.1.	 Este Acordo vincula todas as acOes representativas do capital social da Companhia de
titularidade dos Acionistas, assim como eventuais awes sem direito a voto ou corn direito
restrito de voto, que venham a ser emitidas e subscritas pelos Acionistas, ficando todas as
acOes detidas pelos Acionistas sujeitas as estipulacOes constantes deste Acordo, inclusive
sobre compra e venda de acOes, preferencia para sua aquisicdo e exercicio de direito de voto,
sendo doravante designadas simplesmente como "AcOes-.

	

2.2.	 Para os efeitos do disposto neste Acordo, as expressOes "Acdo" e " 'Wes" significam
a totalidade das acOes de emissdo da Companhia de propriedade dos Acionistas, as quais se
encontram vinculadas ao presente Acordo e a ele sujeitas, incluindo, ainda, (i) quaisquer
acOes de emissdo da Companhia decorrentes de bonificacOes as AeOes e/ou de desdobramento
ou grupamento das AcOes que venham a ser adquiridas, a qualquer titulo, pelos Acionistas,
passando a integrar as AcOes vinculadas, (ii) quaisquer acOes de emissdo da Companhia
decorrentes do exercicio de direito de preferencia (a compra e/ou a subscricao) e/ou de
prioridade (no caso de emissOes em que o direito de preferencia de subscriedo seja excluido,
nos termos do artigo 172 da Lei n° 6.404/76, e, em seu lugar, seja assegurada prioridade de
subscricao), que caibam as AcOes e que venham a ser adquiridas, a qualquer titulo, pelos
Acionistas, (iii) quaisquer acOes de emissdo da Companhia decorrentes de conversdo ou
permuta de quaisquer titulos ou valores mobiliarios, inclusive de partes beneficiarias,
conversão de debentures e/ou exercicio de bonus de subscricão, que venham a ser adquiridas,
a qualquer titulo, pelos Acionistas e, ainda, (iv) quaisquer acOes da Companhia que venham a
ser adquiridas pelos Acionistas, a qualquer titulo, inclusive em virtude de sucessdo, e (v)
quaisquer acOes da Companhia decorrentes de incorporacdo de lucros ou reservas, de
desdobramento, grupamento ou bonificacdo de AcCies que venham a ser adquiridas, a
qualquer titulo, pelos Acionistas.

CLAUSULA III
ADMINISTRACAO

	3.1.	 Geral. A Companhia sera administrada e gerida por um Conselho de Administracdo e
por uma Diretoria, que serdo compostos e funcionardo em conformidade corn a legislacAo
aplicavel, corn o Estatuto Social da Companhia e as disposicOes deste Acordo.

Secäo I — Conselho de Administracao

	3.2.	 0 Conselho de Administraedo sera composto por 05 (cinco) membros, acionistas da
Companhia, residentes ou ndo no pais, eleitos pela Assembleia Geral, corn mandato de 2
dois) anos, permitida a reeleicdo.
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3.3.	 Os membros dos Conselhos de Administracdo da Companhia serdo eleitos por
indicacdo dos Acionistas, da seguinte forma:

03 (tres) membros do Conselho de Administracdo da Companhia deverdo ser eleitos
por indicacdo da CAB;

02 (dois) membros do Conselho de Administracdo da Companhia deverdo ser eleitos
por indicacão da SABESP.

3.3.1.	 0 Presidente do Conselho de Administracdo sera indicado pela CAB.

3.3.2. Nas deliberacejes do Conselho de Administracão sera atribuido ao Presidente do
Conselho de Administracdo o voto de qualidade no caso de empate na votacdo.

3.3.3.	 Sem prejuizo do disposto no Estatuto Social da Companhia, cada urn dos Acionistas
cedera em fidticia 1 (uma) Acâo de que for titular a cada membro do Conselho de
Administracdo que indicar nos termos desta Clausula III. As AcCies cedidas aos membros do
Conselho de Administracdo sera() consideradas, para todos os fins e efeitos deste Acordo,
como de propriedade do Acionista que as tiver cedido. Cada Acionista compromete-se a obter
de cada membro do Conselho de Administracdo por ele indicado, poderes bastantes para
transferir tais /Wes para si, caso o membro do Conselho de Administracdo cessiondrio deixe,
por qualquer razdo, de ocupar o cargo de membro do Conselho de Administracao.

3.4.	 Os Acionistas deverdo votar nas Assembleias Gerais da Companhia que deliberarem
sobre a eleicao dos membros de seu Conselho de Administracdo, de modo a dar cumprimento
as disposicOes acima, obrigando-se, ainda, enquanto vigorar o presente Acordo, a nab
requerer a adocao do procedimento de voto multiplo para a eleicdo dos membros do Conselho
de Administracdo da Companhia, nos termos do artigo 141 da Lei n° 6.404/76.

3.4.1.	 Os Acionistas poderdo, a qualquer tempo e por meio de notificacdo escrita aos outros
Acionistas, substituir os membros do Conselho de Administracao por eles respectivamente
indicados. 0 substituto do membro do Conselho de Administracdo destituido sera indicado
pelo mesmo Acionista que havia indicado o membro destituido e os demais Acionistas
deverdo exercer o direito de voto de suas AcOes a favor de tal destituicdo e substituicao.

3.5.	 Em caso de destituica.o, ren(incia, substituicao, impedimento permanente, ou qualquer
outro evento que resulte na vacancia do cargo de qualquer membro do Conselho de
Administracao da Companhia. aquele Acionista que tiver indicado tal conselheiro de
administracão tera o direito de indicar o respectivo substituto, a ser eleito nos termos previstos
neste Acordo.

3.6.	 Os membros do Conselho de Administracdo sera() empossados em seus cargos
mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro societario prOprio da Companhia.

.7.	 ReuniOes do Conselho de Administracao. 0 Conselho de Administracão reunir-se-d,
ordinariamente, no minimo a cada 03 (tres) meses e, extraordinariamente, sempre que
necessario, por convocacdo de seu Presidente ou, na ausencia deste, por qualquer outro
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membro do Conselho de Administracdo, mediante envio de notificacdo atraves de carta
registrada, fac-simile, e-mail ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, aos demais
membros do Conselho de Administracdo, contendo a ordem do dia relativa a todos os
assuntos a serem tratados na reunia.o.

3.7.1.	 A primeira convocacdo da reunido do Conselho de Administracdo deverd ser feita com
10 (dez) dias de antecedencia, no minim(); ndo se realizando a reunido, sera feita a segunda
convocacdo, com antecedencia minima de 5 (cinco) dias. lndependentemente de convocacdo,
sera considerada regular a reunido a que comparecerem ou estiverem representados todos os
Conselheiros em exercicio.

3.7.2.	 Para que se instale validamente, a reunido do Conselho de Administracdo deverd
contar corn a presenca da maioria de seus membros. Os Acionistas deverdo envidar todos os
esforcos para assegurar que os conselheiros por eles indicados comparecam a cada uma das
reuniOes do Conselho de AdministracAo.

3.7.3.	 0 Conselheiro ausente podera, a seu criteria ser representado nas reuniOes por urn de
seus pares, seja para formacao do quorum, seja para votacdo, e sera) admitidos votos por
carta, telegrama, fac-simile ou e-mail, quando recebidos na sede social antes do inicio da
reunido.

3.7.4.	 Das reuniOes do Conselho de Administracdo serdo lavradas atas em livro prOprio da
Companhia, tornando-se validas e efetivas corn a assinatura de tantos membros quantos
bastem para constituir o quorum requerido para deliberacdo das materias constantes da
respectiva ordem do dia.

3.7.5.	 Os Conselheiros nao serdo remunerados pela Companhia, porem a Companhia deverd
reembolsar os membros do Conselho de Administracdo de todos os custos e despesas
razodveis, inclusive despesas de viagem e acomodacdo incorridas enquanto estiverem agindo
em nome e no interesse da Companhia e/ou em razdo da participacdo em reuniOes do
Conselho e Assembleias Gerais da Companhia.

3.8.	 Compete ao Conselho de Administracdo deliberar sobre as seguintes materias, as
quais deverdo ser aprovadas pelo voto favoravel de no minimo 4 (quatro) Conselheiros:

aprovar o orcamento anual da Companhia, elaborado pela Diretoria a partir do
Plano de NegOcios;
eleger, destituir, aceitar remIncia e substituir os Diretores da Companhia e fixar-
lhes as atribuicOes, respeitados os termos do acordo de acionistas;
fiscalizar a gestdo dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da
Companhia, solicitar informacOes sobre atos e contratos celebrados ou em vias de
celebracdo, e manifestar-se sobre atos e contratos que Ihes sejam submetidos pela
Diretoria;
convocar Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria nos casos previstos em lei
e quando julgar conveniente;

(v) manifestar-se previamente sobre o relatOrio da Administracdo e as contas da
Diretoria;
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escolher e destituir os auditores independentes, observado o disposto na Clausula
3.8.2 abaixo;
propor a alteracdo do Plano de NegOcios, elaborado pela Diretoria, a ser aprovado
pela Assembleia Geral;
garantir e acompanhar a execucdo dos pianos plurianuais, os pianos estrategicos,
dos projetos de expansão e programas de investimento;
propor a Assembleia Geral que autorize a Companhia a prestar garantias de
qualquer especie em favor de terceiros ou que importem em renÜncia de direitos,
bem como conceder financiamentos a terceiros;
propor a Assembleia Geral o pagamento de juros sobre o capital prOprio e de
dividendos aos acionistas, nos termos da legislacão aplicavel;
autorizar a transferencia de recursos da Companhia para associacCies de
empregados, entidades assistenciais e recreativas, fundo de previdencia privada e
fundacdo;
pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria the apresente para sua deliberacdo
ou para submissdo a Assembleia Geral;
criacdo de subsidiarias integrais, associacdo, constituicao de consOrcios ou
participacao da Companhia em sociedades corn terceiros ou partes relacionadas
Companhia, ainda que estes terceiros estejam sob controle comum da Companhia;
aprovar quaisquer alteracOes ao Contrato de Concessdo,
aprovar a alienacão ou oneracdo de qualquer bem integrante do ativo permanente
da Companhia de valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que
n'alo previsto no Plano de NegOcios:
aprovar a celebracâo de qualquer contrato de financiamento ou emprestimo que
impacte no endividamento da Companhia, de valor inferior ou igual a R$
500.000,000 (quinhentos mil reais); e
aprovar a celebracdo de quaisquer outros atos juridicos ou pratica de awes pela
Companhia de valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3.8.1. Os valores referenciados nesta Clausula 3.8 e no item (iv) da Clausula 4.4. abaixo,
clever-do ser atualizados anualmente por deliberacdo de acionistas representando a maioria do
capital social votante em Assembleia Geral, pelo indice que melhor reflita o impacto e/ou a
variacdo dos precos das atividades da Companhia.

3.8.2. Cabera a Companhia indicar ao Conselho de Administracdo a empresa de auditoria a
ser contratada por esta, desde que a referida empresa esteja entre as 4 (quatro) maiores
empresas de auditoria independente de renome internacional.

3.8.3. Caso tido seja possivel, que uma Unica empresa de auditoria realize os trabalhos, cada
urn dos acionistas arcard respectivamente e integralmente corn as suas despesas relativas aos
servicos prestados.

Seca() H — Diretoria

3.9.	 Nomeacdo da Diretoria. A Diretoria sera composta por 02 (dois) Diretores, sendo 01
(urn) Diretor Geral e 01 (urn) Diretor Adjunto, acionistas ou nalo, residentes no pais, eleitos
pelo Conselho de Administracdo, para mandatos de 02 (dois) anos, permitida a reeleicao.
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3.10.	 Os Diretores exercerao as atribuicOes a eles conferidas pelo Conselho de
Administracao da Companhia e atuarao no ambito das atribuicOes que lhes foram assim
conferidas.

3.11.	 Os Diretores sera() eleitos por indicacao dos Acionistas, da seguinte forma:

o Diretor Geral eleito por indicacao da CAB; e

o Diretor Adjunto eleito por indicacao da SABESP.

3.12.	 Qualquer membro do Conselho de Administracao podera, a qualquer tempo e por
meio de notificacao escrita aos demais membros do Conselho, solicitar a remocao de qualquer
membro da Diretoria, mediante a apresentacao de motivos justificados. Cabera ao Conselho
de Administracao, na forma deste Acordo, deliberar pela destituicao dos Diretores da
Companhia.

3.13.	 Em caso de destituicao, reniincia, substituicao, impedimento permanente, ou qualquer
outro evento que resulte na vacancia do cargo de qualquer membro da Diretoria, devera o
Conselho de Administracao promover a eleicao do substituto, sendo cello que aquele
Acionista que tiver indicado tal Diretor tera o direito de indicar o respectivo substituto, a ser
eleito nos termos previstos neste Acordo.

3.14.	 ReuniOes da Diretoria. As ReuniOes da Diretoria serao convocadas pelo Diretor
Presidente, corn no minimo 2 (dois) dias de antecedencia, atraves de carta registrada, fac-
simile, e-mail ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, aos demais Diretores, contendo
a ordem do dia relativa a todos os assuntos a serem tratados na Reuniao da Diretoria.
Considerar-se-A dispensada a convocacao a uma reuniao a que comparecer a totalidade dos
diretores.

3.14.1 Quorum de Instalacao. As ReuniOes da Diretoria serdo instaladas com a presenca da
totalidade dos membros da Diretoria.

3.14.2. Presenca. As decisOes tomadas em uma reuniao deverao ser refletidas, por escrito, em
ata a ser lavrada no Livro de Registro de Atas das ReuniOes da Diretoria da Companhia, a
qual deverA ser assinada por todos os membros da Diretoria presentes a tal reuniao.

3.14.3. Urn diretor podera fazer-se representar nas reuniOes podendo votar por carta, e-mail,
fax ou procuracao. 0 diretor que enviar seu voto ou se fizer representar. na forma supra, sera
considerado presente a reuniao.

3.15. Quorum de Deliberacao. As deliberacOes da Diretoria em relacao a todas e quaisquer
materias de sua competencia somente sera() consideradas aprovadas se contarem com o voto
favordvel da totalidade dos Diretores.

3.16. Competencia. A Diretoria tera competencia residual para deliberar sobre as materias
que nao forem de atribuicao do Conselho de Administracao e/ou da Assembleia Geral de
Acionistas.
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3.17.	 A Companhia sera representada e obrigar-se-d: (a) pela assinatura conjunta de dois
Diretores; (b) pela assinatura de urn Diretor em conj unto corn a assinatura de urn procurador
devidamente constituido para representar a Companhia, este ultimo desde que assim previsto
no respectivo instrumento de mandato e de acordo corn a extensào dos poderes nele contidos;
e/ou (c) pela assinatura conjunta de dois procuradores constituidos para representar a
Companhia, desde que assim previsto nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo
corn a extensdo dos poderes neles contidos.

3.18.	 As procuracOes outorgadas pela Companhia sera° obrigatoriamente assinadas por dois
Diretores ern conjunto, e, corn excecdo das procuracOes "ad judicia" , ter-do prazo de validade
determinado e vedardo o substabelecimento sob pena nulidade.

CLAUSULA IV
ASSEMBLEIAS GERAIS E ALTERACOES DO ESTATUTO SOCIAL

4.1.	 Assembleias Gerais de Acionistas. Convocacdo. A Companhia realizard, anualmente,
uma Assembleia Geral Ordinaria, e Assembleias Gerais Extraordinarias, sempre que os
negOcios da Companhia assim o exigirem. A Assembleia Geral Ordinaria sera realizada
dentro do prazo de 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercicio social. As
Assembleias Gerais Extraordindrias de Acionistas da Companhia sera° convocadas pelo
Conselho de Administracdo ou de acordo corn as prescricOes legais, corn antecedéncia
minima de 8 (oito) dias da data de sua realizacdo, e sera() presididas pelo representante da
CAB, cabendo ao Presidente da Assembleia designar urn dos presentes para atuar como
Secretario.

4.2.	 Assembleias Gerais de Acionistas, Quorum de Instalaydo. As Assembleias Gerais de
Acionistas instalar-se-do, sempre, corn a presenca de acionistas representando, no minimo,
51 % (cinquenta e um por cento) do capital votante da Companhia.

4.3.	 Assembleias Gerais de Acionistas; Do exercicio do Dircito de Voto. Todas as decisOes
da Assembleia Geral de Acionistas serdo aprovadas pelo voto correspondente a 51%
(cinquenta e urn por cento) das Awes corn direito de voto, salvo quorum diverso, maior,
expressamente previsto em lei, no Estatuto Social ou neste Acordo.

4.4.	 Quorum qualificado. As materias relacionadas abaixo. quando submetidas
deliberacdo da Assembleia Geral, deverao ser aprovadas por acionistas representando a 75%
(setenta e cinco por cento) das awes corn direito a voto:

alteracdo do Estatuto Social da Companhia;
determinacdo e alteracâo da politica de distribuicao de dividendos da Companhia e a
destinacdo do resultado do exercicio e pagamento de dividendos em percentuais
distintos dos estabelecidos no Estatuto Social da Companhia;

•••) transformacdo, fusab, incorporacdo e cisdo da Companhia, sua dissolucdo e
liquidacdo;

iv) celebracdo de qualquer contrato de financiamento ou emprestimo que impacte no
endividamento da Companhia, de valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);
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concessdo de avais, fianeas, emissdo de debentures, partes beneficiarias, bonus de
subscricdo ou quaisquer outros titulos ou valores mobilidrios emitidos pela
Companhia, emissdo de cartas de garantia ou qualquer outra garantia ou contra
garantia a ser prestada pela Companhia;
aprovacdo do Plano de NegOcios apresentado pelo Conselho de Administraedo e de
suas eventuais alteracOes;
dissoluedo da Companhia e nomeacdo de seu liquidante;
pedido de recuperaedo judicial ou extrajudicial ou pedido falencia da Companhia;
celebracdo de quaisquer contratos entre a Companhia e os seus acionistas ou qualquer
sociedade coligada, controlada ou controladora do acionista;
transformacdo de parte das awes ordinarias da Companhia em awes preferenciais;
aprovacdo da avaliaedo dos bens do ativo corn que o acionista concorrer para a
formaedo do capital;
criacdo de novas awes ordindrias ou preferenciais ou aumento de classe existente sem
guardar proporedo corn as demais;
autorizacdo para aquisiedo de awes da prOpria Companhia nas hipOteses permitidas
em lei;
alteraedo nas preferencias, vantagens e condicOes de resgate ou amortizacdo, de uma
ou mais classe de awes ordindrias ou preferenciais, ou criacdo de nova classe mais
favorecida;
eleiedo dos membros do Conselho de Administraedo da Companhia e escolha do seu
Presidente, respeitado o disposto no presente Acordo de Acionistas;
qualquer alteracdo na estrutura, poderes e competencia da administraedo da
Companhia;
aprovacdo das demonstraeOes financeiras anuais da Companhia; e
fixaedo da remuneracdo dos administradores da Companhia.

4.4.1. Sem prejuizo do disposto neste item 4.4, qualquer processo de fus ed°, associaedo,
incorporaedo ou cisdo, bem como a transferencia do controle acionario da Companhia deverd
ter previa anuencia do Poder Concedente (Municipio de Castilho), sob pena de caducidade da
Concessdo Administrativa.

	

4.5.	 Os Acionistas deverdo exercer seu direito de voto no sentido de distribuir o maxim°
de dividendos possivel, na forma do Estatuto Social da Companhia, desde que respeitadas a
constituiedo das reservas previstas em lei e as reservas necessarias para atender os
investimentos e necessidade de caixa aprovados no piano de negOcios da Companhia.

CLAUSULA V
TRANSFER ENCIAS DE PARTICIPACÃO

	

5.1.	 Nenhum Acionista poderd transferir a totalidade ou parte de suas AeOes da
Companhia, exceto se em conformidade corn esta Cldusula, sendo certo que qualquer
transferencia de AcOes em violacdo a esta Clausula sera nula e sem efeito. Sem prejuizo da

ulidade da transferencia de PicOes em desacordo corn o disposto nesta Cldusula, o Acionista
ue tentar fazer tal transferencia sera responsavel, perante a Companhia e o outro Acionista,

pelos danos que possam ocorrer como resultado de tal tentative de transferencia.
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5.2.	 DisposieOes Aplicaveis a todas as Transferencias de Participacdo. Um Acionista
somente poderd transferir a totalidade ou parte de seas AyOes, caso:

A transferencia pretendida ndo cause nenhuma violacdo a este Acordo, ao Edital ou ao
Contrato de Concessdo. nem resulte na aceleracdo de qualquer obrigaedo contraida
pela Companhia;

0 Acionista cedente tenha informado o cessiondrio em potencial, por escrito, que as
AcOes da Companhia encontram-se vinculadas a este Acordo e referido cessiondrio
tenha tornado ciencia efetiva dessa vinculaedo;

Referida transferencia deverd obedecer ao direito de preferencia previsto no presente
Acordo; e

0 cessiondrio adira expressamente a todos os termos e condicOes do presente Acordo.

5.3.	 Transferencias em favor de Afiliadas. Urn Acionista pode optar, mediante
comunicaedo previa aos demais Acionistas, por transferir a totalidade de sua participacdo para
uma Afiliada. Nesta hipOtese, nab sera aplicado o direito de preferencia disciplinado na
Clausula VI.

5.3.1	 Para fins do presente Acordo, "Afiliada" significa, em relaedo a qualquer pessoa,
qualquer outra pessoa que, direta ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob
controle comum corn tal pessoa, onde (i) "controle" significa a titularidade de mais de 50%
(cinquenta por cento) dos direitos de acionista, awes, quotas ou direito a distribuieOes a conta
de participacão no capital daquela pessoa e o poder de dirigir a administracdo e
estabelecimento de politica dessa pessoa em razdo da titularidade desses direitos; e (ii)
"pessoa" significa qualquer pessoa fisica, sociedade anonima, sociedade simples, sociedade
limitada, fundo de investimento, "trust", autoridade governamental, sociedade de economia
mista, empresa publica, fundacOes privadas.

5.3.2	 No caso de a transferencia ser feita para uma Afiliada, o Acionista devera: (a) fazer
corn que essa Afiliada integre expressamente este Acordo, assumindo todas as obrigacOes ora
previstas; (b) ser responsavel solidario junto coin a Afiliada pelas obrigaeOes dessa
relacionadas a este Acordo; e (c) fazer corn que sejam atendidas as condieOes do Edital e do
Contrato de Concessdo.

5.4.	 Transferencias em favor de Conselheiros. Nao estão sujeitas as disposieOes destai i

Clausula do Acordo as transferencias de AcOes em favor dos membros do Conselho de
Administraedo estritamente para o cumprimento do requisito legal que exige destes
administradores a qualidade de acionistas.

CLAUSULA VI
DIREITO DE PREFERENCIA

6.1	 Os Acionistas outorgam-se reciprocamente o direito de preferencia para a compra das
AcOes representativas do capital social da Companhia de sua propriedade, no caso de algum
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dos Acionistas pretender, de qualquer forma. alienar tais AcOes. Qualquer dos Acionistas ou
seus sucessores, nao poderd alienar ou de qualquer outra forma transferir, direta ou
indiretamente, a terceiros, suas AyOes, no todo ou em parte, sem oferta-las primeiro ao outro
Acionista.

6.2	 Caso algum dos Acionistas ("Acionista Ofertante") deseje alienar ou de qualquer outra
forma transferir, direta ou indiretamente, suas AcCies ("AcOes Ofertadas"), no todo ou em
parte, o Acionista Ofertante devera notificar o outro Acionista ("Acionista Ndo Vendedor"),
por escrito, informando o nUrnero de AcOes Ofertadas, preco por Acdo, prazo para pagamento
e outras condicOes da venda ou transferencia propostas, e o nome e identificacdo completos
do comprador interessado, bem como declaracdo vinculante por escrito do comprador
interessado de que a oferta apresentada por ele é firme e irrevogavel ("Termos da Oferta").

6.3	 0 Acionista Ndo Vendedor tera, entdo, o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos Termos da Oferta, para, por meio de notificacdo por escrito ao Acionista
Ofertante (i) manifestar sua intencab de exercer o direito de preferencia para aquisicão da
totalidade, e nao menos que a totalidade, das AcOes Ofertadas; ou (ii) informar que nä()
exercerd o direito de preferencia previsto nesta Cldusula. A falta de manifestacdo do Acionista
Ndo Vendedor no prazo acima mencionado sera equivalente a renfincia ao exercicio do direito
de preferencia na aquisicao das AcOes Ofertadas.

6.4.	 Uma vez exercida a preferencia corn relacdo a totalidade (e nao menos que a
totalidade) das AcOes Ofertadas, tais awes deverdo ser adquiridas pelo Acionista
Vendedor, de acordo corn os Termos da Oferta, e sera) a ele transferidas em nao mais de 60
(sessenta) dias apOs a data do recebimento, pelo Acionista Ofertante, da notificacdo de
exercicio do direito de preferencia.

6.5.	 Caso o Acionista Nao Vendedor nao exerca o seu direito de preferencia, ou exerca o
direito de preferencia apenas corn relacdo a parte das AcOes Ofertadas, ou nao se manifeste no
prazo da Clausula 6.3, o Acionista Ofertante estard livre para alienar as AcOes Ofertadas ao
terceiro interessado durante os 60 (sessenta) dias subseqiientes, nos exatos Termos da Oferta.

6.6.	 ApOs transcorrido o periodo de 60 (sessenta) dias referido na Clausula 6.5. acima sem
que tenha ocorrido a venda, caso o Acionista Ofertante ainda deseje alienar ou de qualquer
outra forma transferir direta ou indiretamente suas /Wes, devera o Acionista Ofertante
reiniciar o procedimento estabelecido nesta Clausula.

6.7.	 No caso de admissão de novo acionista no quadro societario da Companhia, os
Acionistas, por unanimidade, definirdo uma sisternatica para o exercicio do direito de
preferencia em relacão a eventuais awes remanescentes em caso de exercicio do referido
direito de preferencia por apenas urn ou alguns dos Acionistas (as "Sobras").

6.8.	 A transferencia ou cessao de AcOes para um terceiro, conduzida nos termos desta
Cldusula, sera valida e eficaz somente se o cessiondrio aderir, por escrito, e sem quaisquer
restricOes, aos termos e condiceies deste Acordo.
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6.9.	 As 'Wes não poderdo ser dadas em penhor, caucdo, alienacdo fiduciaria ou qualquer
outra forma de garantia, nem em usufruto, por qualquer dos Acionistas, sem a anuencia do
outro Acionista e sem que o beneficiario das garantias reconheca expressamente o direito de
preferencia contido neste Acordo, sendo certo que, em nenhuma circunstdncia, o onus podera
conter qualquer restricao ao direito de voto do Acionista ou contrariar o disposto neste
Acordo. Se o instrumento de constituiedo de garantia contiver previsdo de venda extrajudicial
das AcOes dadas em garantia, devera o mesmo assegurar ao Acionista ndo signatario do
instrumento de constituicao de garantia o direito de preferencia, na forma desta Clausula.

CLAUSULA VII
SOLUCAO DE IMPASSES

7.1. Na hipOtese de ndo haver consenso entre as Acionistas ou Conselheiros quanto
determinada decisao o impasse deverd ser dirimido por meio de arbitrageur nos termos da
Clausula XI abaixo.

CLAUSULA VIII
OI3TENCAO DE FINANCIAMENTOS; AUMENTOS DO CAPITAL SOCIAL; 

PRESTACAO DE GARANTIAS E/()U CONTRA-GARANTIAS 

Garantias e Contra-Garantias

8.1.	 Regra Geral. Para consecuedo do objeto social da Companhia e cumprimento do
Contrato de Concessdo (al incluidas as obrigacOes que a Companhia assumir perante terceiros
que nä() o Poder Concedente para a consecuedo de seu objeto social), os Acionistas envidardo
seus melhores esforcos para que a Companhia obtenha recursos, prioritariamente, pela
contratacdo de financiamentos concedidos por terceiros, no Pais ou no exterior.

8.2.	 Em se tratando de financiamentos, a Companhia deverd fornecer garantias prOprias ou
obter de terceiros independentes as garantias necessarias a obtenedo desses financiamentos,
sempre estruturando os financiamentos de forma a eliminar ou limitar eventual direito de
regresso dos financiadores contra os Acionistas.

8.3.	 Prestacao de Garantias e/ou Contra-garantias pelos Acionistas. Caso os financiadores,
por qualquer razdo, ndo aceitem as garantias a serem ofertadas pela Companhia ou por
terceiros independentes nos termos da Clausula 8.2 acima, os Acionistas obrigam-se, de forma
irrevogavel e irretratdvel, a prestar garantias ou contra-garantias exigidas pelos financiadores
necessarias a obteneäo de financiamento. A obrigacdo assumida pelos Acionistas nesta
Clausula 8.3 esta sujeita as seguintes condicOes:

as garantias e/ou contra-garantias que vierem a ser oferecidas por cada urn dos
Acionistas deverdo ser prestadas na proporedo das AcOes detidas por cada qual; e

a obrigacdo de oferecer garantias ou contra-garantias as obrigacOes da Companhia
somente sera exigivel de qualquer um dos Acionistas se o oferecimento de garantias
e/ou contra-garantias não implicar solidariedade entre os Acionistas, quanto ao valor
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total ou mesmo parcial e demais obrigagOes garantidas, salvo previo acordo por escrito
em contrario.

8.3.1.	 Nos casos em que sejam fornecidas garantias ou contra-garantias pelos Acionistas para
emprestimos a favor da Companhia, os Acionistas serdo remunerados pela Companhia, na
quantia equivalente a 2% (dois por cento) ao ano do valor da garantia e/ou contra-garantia
corporativa prestada por cada Acionista, salvo acordo em contrario por escrito de todos os
Acionistas.

8.3.2.	 Caso os financiadores nab aceitem a garantia ou contra-garantia ofertada pelo
Acionista, este Acionista deverd definir, em comum acordo corn o outro Acionista, estrutura
de garantia capaz de viabilizar o financiamento da Companhia. Entre as opceies a serem
avaliadas em conjunto entre os Acionistas, incluem-se, entre outros, o contrato de mUtuo,
atraves do qual referido Acionista emprestard a Companhia os valores que seriam mutuados
pelos financiadores (de acordo corn sua participacdo no capital social) ou uma fianca
bancaria, os quais clever -do estar em linha corn a legislacao pertinente para mUtuos e fiancas
entre empresas coligadas.

8.4. Fica desde ja vedada a aprovacdo da contratacao de qualquer emprestimo, obrigacão,
garantia de qualquer natureza da Companhia, incluindo, mas nao se limitando a concessao de
avais, fiancas ou qualquer outra garantia pela Companhia, que sejam injustificados e/ou que
tenham finalidade alheia ao objeto da Companhia.

Aumento de Capital Social

8.5.	 Aumentos do Capital Social Previsto no Plano de NegOcios. Os acionistas deverdo
aprovar em Assembleia Geral o piano de negOcios da Companhia, valid° por 01 (urn) ano, no
qual estardo previstos, dentre outros temas, os investimentos que deverdo ser feitos na
Companhia (o "Plano de NegOcios"). Os Acionistas obrigam-se, de forma irrevogavel e
irretratavel, a subscrever e integralizar PicOes em aumento do capital social da Companhia, em
montante adequado para que a Companhia, nos termos e condicOes previstos no Plano de
NegOcios aprovado pelos Acionistas em Assembleia Geral, possa cumprir o Contrato de
Concessdo.

8.5.1. Os Acionistas expressam, neste ato, o entendimento de que é de extrema importancia
para o sucesso das operacOes da Companhia o atendimento do Contrato de Concessao. Os
Acionistas, desde ja, acordam que nenhum dos Acionistas podera se recusar a subscrever e
integralizar AcOes em aumento do capital social da Companhia quando tais aportes forem
necessarios ao atendimento do Contrato de Concessdo, nos termos da Clausula 8.5 acima, sob
pena de incorrer na penalidade prevista na Clausula 8.6 abaixo.

8.5.2. Na hipOtese de qualquer dos Acionistas deixar de subscrever as AcOes em aumento do
capital social da Companhia previsto no Plano de NegOcios, o outro Acionista adimplente
podera, a seu exclusivo criterio, (i) subscrever e integralizar tal participacao do Acionista
inadimplente; ou (ii) celebrar corn a Companhia um contrato de nit:au°, atraves do qual
referido Acionista adimplente emprestard a Companhia os valores que deveriam ser objeto de
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subscricao e integralizacdo pelo Acionista Inadimplente, estando referido contrato de mtltuo
sujeito a condicOes comerciais semelhantes dquelas praticadas pelo mercado;

8.5.2.1.	 Caso o Acionista adimplente opte por celebrar corn a Companhia o contrato de
miituo a que aduz a Clausula 8.5.2 (ii) acima, e por qualquer razdo a Companhia deixe de
repagar os valores mutuados, nos termos do contrato de mtituo, podera o Acionista
adimplente, a seu exclusivo criterio, converter o valor mutuado, corn os respectivos
acrescimos e penalidades, em capital social da Companhia. 0 Acionista inadimplente obriga-
se a votar nas Assembleias Gerais no sentido de aprovar o aumento de capital social previsto
nesta Clausula 8.5.2.1.

8.5.3.	 Caso urn Acionista tenha subscrito as AcOes emitidas pela Companhia, mas nab as
tenha integralizado, esse Acionista inadimplente estard obrigado, a exclusivo criterio do
Acionista adimplente, a (i) transferir essas PicCies para o Acionista adimplente, por valor
simbOlico, que as recebera e integralizard, sem prejuizo de o Acionista inadimplente incorrer
na penalidade prevista na Clausula 8.6 abaixo, ou (ii) votar nas Assembleias Gerais da
Companhia para o cancelamento das AcOes subscritas e não integralizadas pelo Acionista
inadimplente.

8.5.3.1. Caso o Acionista adimplente opte pelo cancelamento das AcOes, nos termos da
Clausula 8.5.3 (ii) acima, este Acionista poderd, a seu exclusivo criterio, celebrar corn a
Companhia o contrato de mrituo a que aduz a Clausula 8.5.2 (ii). Neste caso, sera de aplicacdo
o disposto na Clausula 8.5.2.1 acima.

8.6.	 Penalidade para o descumprimento da obrigacao de subscrever ou integralizar AcOes
decorrentes de aumentos do capital social. 0 Acionista que deixar de subscrever e/ou
integralizar as awes que proporcionalmente the couberem em aumentos de capital social da
Companhia na forma na Clausula 8.5 acima (previsto no Plano de NegOcios), ficara sujeito
incondicionalmente as seguintes penalidades cumulativas, sem prejuizo da execucdo
especifica da obrigacdo descumprida:

ate 10 (dez) dias da data da inadimplacia: o pagamento de multa pecuniaria pelo
Acionista inadimplente, em valor equivalente a variacdo de 98% CDI calculado pro
rata die ate a data da efetiva subscricdo e integralizacdo do capital social.

apOs 10 (dez) dias e ate 30 (trinta) dias da data do inadimplemento: a penalidade de
suspensdo temporaria, enquanto perdurar o inadimplemento, do (a) direito de voto em
Assembleias Gerais e nas reuniOes de Conselho de Administracdo em relacdo ao
Conselheiro(s) indicado(s) pelo Acionista inadimplente (direitos politicos) e de (b)
suspensdo dos direitos econOmicos do Acionista inadimplente.

8.6.1.	 A aplicacdo da penalidade ao Acionista mencionada no item (ii) da Clausula 8.5.
(suspensdo dos direitos politicos e econOmicos do Acionista inadimplente) sera deliberada em
Assembleia Geral da Companhia, por decisào majoritaria, ndo se computando os votos do
Acionista inadimplente na respectiva Assembleia.
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8.6.2.	 A aplicacäo da penalidade ao Acionista inadimplente mencionada no item (i) da
Clausula 8.6 (multa) sera feita mediante comunicayao enviada pelo Acionista adimplente ao
Acionista inadimplente, nos termos deste Acordo, e a Companhia.

8.6.3.	 Para evitar dirvidas ou controversias futuras quanto a aplicacdo das penalidades
estabelecidas nesta Clausula e Sub-clausulas, cada urn dos Acionistas neste ato manifesta que
a outorga de garantias e contra garantias, bem como a capitalizacâo da Companhia para que
esta possa cumprir o Contrato de Concessao nos termos do Plano de NegOcios, sdo materias
de extrema relevdncia, razao pela qual cada Acionista expressa, irrevogavel e irretratavel
concorddncia quanto aos termos, condicOes e procedimentos para imposicdo de penalidade
estabelecidos neste Capitulo, declarando ser expressão integral da vontade de cada urn dos
Acionistas.

8.7.	 Aumentos do Capital Social Nao Previstos no Plano de NegOcios Os Acionistas
concordam que qualquer aumento de capital social nao previsto no Plano de NegOcios devera
ser deliberado, em Assembleia Geral, por Acionistas representando 100% do capital social da
Companhia. Os Acionistas estabelecem que a lido subscricao de novas awes emitidas pela
Companhia em razdo de aumento de capital nao previsto no Plano de NegOcios da
Companhia, nap sujeitard os Acionistas as penalidades mencionadas na Clausula 8.6 acima,
importando, apenas, na eventual diluicdo de sua participacdo societaria na Companhia.

8.7.1.	 No entanto, caso o Acionista tenha subscrito novas awes em razdo de aumento de
capital social nao previsto no Plano de NegOcios da Companhia, mas deixe de integraliza-las
nos termos do boletim de subscricdo, serdo de aplicacdo ao Acionista inadimplente as
penalidades mencionadas na Clausula 8.6 acima, aplicando-se, ademais, o disposto na
Clausula 8.5.3 acima.

CLAUSULA IX
DIREITO A INFORMACAO

	9.1.	 Os Acionistas concordam que os Acionistas terdo amplo e pleno acesso as
informacOes e documentos da Companhia. Nesse sentido, os Acionistas terdo o direito de
requisitar e a Companhia a obrigacdo de fornecer, no menor prazo possivel, toda e qualquer
informacdo sobre os negOcios e atividades da Companhia, incluindo relatOrios, informacOes
gerenciais, comerciais, contabeis, financeiras, balancetes, detalhamento de rubricas contabeis,
dentre outras informacOes que entender necessarias para a perfeita compreensdo da situacdo
financeira e patrimonial da Companhia e o andamento de seus negOcios e operacOes, ficando
os Acionistas obrigados a manter absoluta confidencialidade corn relacao aquelas informacOes
que lhes forem fornecidas e que, no melhor interesse da Companhia, nao devam ser reveladas
a terceiros.

CLAUSULA X
CONFIDENCIALIDADE

	10.1.	 Cada urn dos Acionistas concorda em manter em estrito sigilo e em nao divulgar
qualquer Informacdo Confidencial, conforme definido abaixo, a qualquer pessoa, sem a pr6via
e expressa autorizacdo da Companhia ou do outro Acionista que divulgou a informacdo.
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10.2.	 "Informacao Confidencial" significard qualquer informacao divulgada pela
Companhia ou por urn Acionista, por escrito ou sob qualquer outra forma, relativas
Companhia, nomes de clientes, sOcios e projetos, informacOes tecnicas, econennicas ou
descritivas e dados relacionados a Companhia ou a qualquer Acionista, suas operacOes,
projetos, segredos comerciais e oportunidades de negOcio. Nao constitui Informacao
Confidencial qualquer informacao que:

seja ou se tome disponivel ao palico em geral atraves de outro meio que nab
mediante ato ou omissao do Acionista que a recebeu;
tenha sido disponibilizada para a Companhia ou para outro Acionista, em carater nao
confidencial, antes de sua divulgacao;
tenha se tornado disponivel para o Acionista que a recebeu por meio de qualquer
pessoa que nao o Acionista que a divulgou, nao havendo nenhuma obrigacao de sigilo
em relacao ao Acionista que a divulgou; ou
estava acessivel ao Acionista que recebeu antes da primeira divulgacao feita pelo
Acionista que a divulgou.

10.3.	 Nenhum Acionista violard as disposicOes previstas nesta Clausula se divulgar uma
Informacao Confidencial no curso de procedimentos judiciais, arbitrais ou regulatOrios em
decorrencia de exigencia legal, ou se a divulgacao for, de outra forma, exigida por lei.

10.4. A CAB autoriza a partir da assinatura do presente instrumento a SABESP a apresentar
cOpia deste Acordo de Acionistas ao Tribunal de Comas do Estado de Sao Paulo se por este
for solicitado.

10.5. Fica desde ja autorizada a apresentacao de cOpia do presente Acordo de Acionistas aos
financiadores da Companhia, se por estes for solicitado.

CLAUSULA XI
SOLUCAO DE CONTROVERSIAS - ARBITRAGEM

11.1. As controversias que vierem a surgir entre os Acionistas durante a execucao deste
Acordo, a qualquer tempo, e que nao possam ser solucionadas mediante acordo, serao
submetidas a arbitragem, conforme adiante especificado:

o Acionista interessado notificard o outro Acionista sobre a sua decisao de submeter a
divergencia a arbitragem;
as partes terao, entao, o prazo maxim° de 10 (dez) dias contados do recebimento da
notificacao pela parte notificada para, em conjunto, indicar o arbitro que conduzird o
procedimento, bem como fixar o objeto da disputa;
caso os Acionistas nao cheguem a um acordo quanto a indicacdo do arbitro no prazo
mencionado no item (ii) acima, o Acionista interessado notificard o Presidente do
Centro de Mediacao e Arbitragem da Camara de Comercio Brasil Canada de sua
decisao de submeter a divergencia a arbitragem, para que este, no prazo de ate 05
(cinco) dias do recebimento da notificacao mencionada neste item nomeie o arbitro
que funcionard na arbitragem em questao;
caso os Acionistas nao acordem sobre o objeto da arbitragem no prazo mencionado no
item (ii) acima, cabera ao arbitro fixar o objeto da disputa, no prazo de ate 10 (dez)
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contados de sua nomeacdo, concordando os Acionistas, desde ja, corn tal
procedimento;
o arbitro devera proferir a sentenca no prazo maxim° de 90 (noventa) Bias contados de
sua constituiedo, nao sendo permitido ao arbitro decidir com base na equidade;
a sentenca arbitral sera definitiva e obrigatOria para os Acionistas;
os Acionistas suportardo os honorarios e custos da arbitragem em iguais proporcOes;
cada Acionista suportard exclusivamente seus custos de advogados, peritos e outros
necessarios a defesa de seus interesses;

	

(ix)	 o arbitro adotard as regras do Centro de Mediacdo e Arbitrageur da Camara de
Comercio Brasil Canada.

11.2. Fica eleito foro da comarca do Municipio de Castilho, Estado de Sao Paulo, corn
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessario, e apenas e tao
somente corn essa finalidade, propor medidas cautelares ou de urgéncia, a fim de coibir uma
violacdo ou a continuidade de uma violacdo ao presente Acordo de Acionistas, ou a fim de
conhecer awes cujo objeto, nos termos da lei, ndo possa ser discutido por meio de arbitragem,
alem de awes que garantam a completa realizacdo do procedimento arbitral e a execucdo da
sentenca arbitral_ nos termos do disposto na Lei n° 9.307. de 23 de setembro de 1996.

CLAUSULA XII
PRESERVACÃO DAS DISPOSICOES DO ACORDO DE ACIONISTAS

	12.1	 Este Acordo expressa o entendimento completo entre os Acionistas e prevalecera
sobre todos os acordos previos, anteriores e obrigaeOes dos Acionistas em relacdo ao objeto
deste Acordo.

	

12.2.	 0 presente Acordo é celebrado em conformidade corn as disposicOes do Capitulo X,
da Lei n° 6.404/76 e sera arquivado na sede da Companhia.

	

12.3.	 Ndo obstante qualquer disposiedo em contrario contida neste Acordo de Acionistas ou
no Estatuto Social da Companhia, flea expressamente estabelecido entre os Acionistas que,
em caso de discrepancia entre o Estatuto Social e este Acordo de Acionistas, o disposto neste
Acordo prevalecera em relaedo aos Acionistas, sendo que. nesse caso, os Acionistas deverdo,
no menor prazo razodvel, realizar uma Assembleia Geral para alterar o Estatuto Social de
modo a eliminar a discrepancia ate entdo existente.

	

12.4.	 Na eventualidade de, respeitadas as disposieOes deste Acordo, um dos Acionistas
alienar Acejes de sua titularidade para terceiros, previamente a transferéncia das AcOes ser
efetuada e registrada, o terceiro deverd declarar, por escrito, em cardter irrevogavel e
irretratavel, que aceita incondicionalmente as disposiOes deste Acordo e que se obriga a
cumpri-las no que lhe for aplicavel, na condicdo de Acionista.

CLAUSULA XIII
DISPOSICOES GERAIS

	13.1.	 Prestacdo de Servicos. Os Acionistas e a Companhia estabelecem que Acionistas
prestardo a Companhia servicos de consultoria tecnica na implantacdo e operacdo do Contrato
de Concessdo (os "Servieos"), mediante a celebraedo do respectivo contrato de prestacdo de
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servicos, sendo certo que o valor a ser pago pelos Servicos prestados sera o equivalente a ate
3% (tres por cento) da receita bruta anual da Companhia, devido aos Acionistas de acordo
corn o percentual da participacdo de cada urn deles no capital social da Companhia.
13.2. Software de Gestdo. Caberd a CAB indicar o software de gestdo a ser utilizado pela
Companhia.

13.3. Novos Acionistas. Os novos acionistas que vierem a participar do capital social da
Companhia deverdo aceitar integralmente e por escrito os termos e condicOes do presente
Acordo de Acionistas, como condicao de validade da cessão das Ago:3es.

13.4. OmissOes. A Companhia obriga-se a comunicar prontamente aos Acionistas quaisquer
atos, fatos ou omissOes que possam importar em violacäo do presente Acordo, bem como a
adotar as providencias que lei superveniente venha a exigir para sua validade e eficacia.

13.5. Alteracdo. Qualquer alteracdo ou modificacdo a este Acordo so podera ser feita ou
obrigard os Acionistas, se escrita e assinada por todas.

13.6. Renimcias. 0 fato de qualquer Acionista deixar de exigir, a qualquer tempo, o
cumprimento do disposto neste Acordo ou deixar de exercer alguma opcdo, alternativa ou
direito nele outorgado, ndo significard ren6ncia a qualquer de suas disposicOes ou tampouco
afetard sua validade ou direito, no todo ou em parte, assegurado a qualquer Acionista exigir,
posteriormente, o cumprimento de toda e qualquer disposicao deste Acordo, bem como de
exercer aludida °Ka°, alternativa ou direito, salvo quando disposto diversamente e de forma
expressa neste Acordo. Nenhuma rentIncia a qualquer disposicdo deste Acordo sera eficaz
perante os outros Acionistas, a menos que por escrito e efetuada por representante legal do
Acionista renunciante.

13.7. Cessdo. Os direitos e obrigagOes dos Acionistas neste Acordo ndo poderao ser
transferidos ou cedidos na totalidade ou em parte, salvo mediante o previo consentimento por
escrito dos outros Acionistas.

13.8. NotificacOes. Todas as comunicacOes previstas ou permitidas neste Acordo deverao
ser feitas por escrito e serao consideradas como devidamente feitas quando transmitidas via
telegrama, fac-simile ou por e-mail (em cada caso sujeitas ao recebimento de codigo
apropriado de recepcao ou qualquer confirmacdo de recebimento) sendo consideradas
recebidas no dia Util seguinte a transmissdo, ou quando entregues por portador ou enviadas
mediante carta registrada aos Acionistas ou as pessoas autorizadas a receber tais
comunicacOes, nos enderecos a seguir especificados, sendo consideradas recebidas no dia
seguinte a data da entrega ou do envio.

Se para a CAB: 

Sr. Nei Moreira Junior
Endereco: Rua Gomes de Carvalho, 1510 — 1° andar
CEP: 04547-005
Fax: (11) 3524-1790
E-mail: nmoreira@cabambiental.com.br
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Se para a SABESP:

Sr. Umberto Cidade Semeghini
Endereco: Rua Costa Carvalho, 300
CEP: 05429-900
Fax: (11) 3388-8641
E-mail: usemeghinigsabesp.com.br

Se para a Companhia:

Sr.: Tales Massari Reis
Endereco: Rua Gomes de Carvalho, 1510 — 1° Andar
CEP: 04547-005
Fax: (11) 3524-1790
E-mail: tmassari@cabambiental.com.br

Sr.: Antonio Rodrigues da Grela Filho
Endereco: Avenida Francisco Jales, 3109 - Centro - Jales - SP
CEP 15.700-000
Fax: (17) 3632-1606
E-mail: antoniorgf@sabesp.com.br

13.9. Sucessores. Os termos e condicOes do Acordo beneficiardo e obrigardo, de forma
irrevogavel e irretratdvel, os Acionistas e seus respectivos herdeiros, sucessores e
cessionarios, a qualquer titulo.

13.10. Execucdo Especifica. Este Acordo, devidamente assinado na presenca de 02 (duas)
testemunhas, constitui titulo executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II, do COdigo
de Processo Civil Brasileiro. As obrigacOes assumidas neste Acordo serdo objeto de execucdo
especifica por qualquer dos Acionistas, nos termos dos artigos 461, 461-A, 632, 639 e
seguintes do COdigo de Processo Civil Brasileiro e do artigo 118, § 3° da Lei n° 6.404/76, e
suas alteracOes, sem prejuizo de, cumulativamente, serem cobradas perdas e danos pelos
Acionistas que com elas tenham que arcar em decorréncia do inadimplemento das obrigacOes
pactuadas neste Acordo. Os Acionistas não renunciam a qualquer acdo ou proviancia
(inclusive a cobranca de perdas e danos) a que tenham direito, a qualquer tempo. Os
Acionistas expressamente admitem e se obrigam ao cumprimento especifico de suas
obrigacOes e a aceitar ordens judiciais ou quaisquer outros atos semelhantes.

13.11. Validade, Legalidade e Eficacia. Se, por qualquer razdo, qualquer disposicdo deste
Acordo vier a ser considerada invalida, ilegal ou ineficaz, essa disposicdo sera limitada tanto
quanto possivel para que produza seus efeitos, e a validade, legalidade e eficacia das
disposicOes remanescentes deste Acordo tido serdo por qualquer forma afetadas ou
prejudicadas.

3.12. Lei Apliedvel. 0 Acordo e os direitos e as obrigacOes dos Acionistas e da Companhia
dele decorrentes era) regidos e interpretados de acordo corn as leis da RepUblica Federativa
do Brasil.

Acordo de Acionis as da	 uas de Castilho S.A.	 19



GESNER JOS E OLIVEIRA FILHO I •ADE S,EyUMBATO HINI

13.13. Vigencia. Este Acordo entra em vigor na data de sua assinatura e permanecera vigente
pelo prazo do Contrato de Concessdo, incluindo sua eventual prorrogacdo.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual
teor, na presenca das 02 (duas) testemunhas abaixo.

Sao Paulo, 29 de outubro de 2010.

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL — CAB AMBIENTAL  

NEI MOREIRA JUNIOR

COMPAN iIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO —
SABESP

Interv- iente	 uente:

AS DE CASTILHO S.A.

Testemunhas:

1) 	
	

2) 	
Nome:
	

Nome:
CPF/MF: 0 090--?-06--?/	 CPF/MF:
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