Participaram do Sabesp Day os superintendentes José Sylvio Xavier (FA) e Mario de Arruda Sampaio (FI),
Priscila Costa da Silva (FII), Rui Affonso, Benedito Braga, Geraldo Alckmin, Jerson Kelman, Saulo de
Castro Abreu, a subsecretária Karla Bertocco e o superintendente Adriano Stringhini (PC)

Sabesp comemora 15 anos na
Bolsa de Valores de Nova York

Companhia celebra o sucesso das ações na instituição americana e os
bons resultados obtidos graças à operação no mercado financeiro
A Sabesp comemorou na segunda-feira (15/5) os 15 anos de listagem na Bolsa de Valores de Nova
York (NYSE) com um evento na sede da instituição. A celebração contou com a presença do governador
Geraldo Alckmin; do secretário de Governo, Saulo de Castro Abreu; do secretário de Recursos Hídricos
e Saneamento e presidente do Conselho de Administração da Sabesp, Benedito Braga; e do presidente
da companhia, Jerson Kelman. Durante a comemoração, o diretor Econômico-Financeiro e de Relação
com Investidores (F), Rui Affonso, apresentou a investidores os resultados da empresa nos últimos
anos. Ao final do evento, os representantes do governo de São Paulo e da Sabesp visitaram o pregão
da bolsa nova-iorquina, conversaram com operadores e representantes do mercado financeiro e
participaram do Closing Bell Rings, o sinal que marca o encerramento das operações do dia.

A partir do alto, à esquerda, Jerson Kelman, Geraldo Alckmin, Benedito Braga e Rui Affonso fazem suas
apresentações na Bolsa de Nova York

O evento, batizado de Sabesp Day, comemora os 15 anos em que as ações da Sabesp são negociadas
diariamente na NYSE e celebra a trajetória de sucesso da companhia, marcada por uma gestão
profissional, eficiente e com foco em resultados. Os lucros da empresa, uma vez deduzida a
remuneração dos acionistas, vêm sendo utilizados na ampliação do número de ligações de água e
esgoto, que saltou de 10,2 milhões para 15,7 milhões, e na aceleração dos investimentos e no
atendimento da população. A média anual de investimento neste período foi de R$ 2,6 bilhões, em
valores de dezembro de 2016, alocados em projetos tais como o Programa Metropolitano de Água,
Projeto Tietê, Sistema Produtor São Lourenço, Programa Onda Limpa, Programa de Redução de Perdas.

Ao falar no evento na bolsa nova-iorquina, o governador elogiou o trabalho da Sabesp e destacou o
empenho dos funcionários da companhia

O Sabesp Day assinala também a importância da NYSE nessa trajetória. Desde 2002, o valor de
mercado da empresa subiu 228%, acima da inflação, passando de R$ 6 bilhões para R$ 19,7 bilhões,

um reconhecimento do êxito da participação privada no capital da Sabesp. Nestes 15 anos, as ações
da Sabesp valorizaram-se 896% na NYSE, superando muito a performance do índice Dow Jones, que
subiu 110% no período. Das 90 empresas brasileiras listadas na bolsa nova-iorquina entre 2002 e
2017, a Sabesp está entre as 10 que mais se valorizaram.

O governador Geraldo Alckmin assina o livro oficial dos visitantes na NYSE; à direita, o grupo posa para
foto durante o Sabesp Day

Com esse desempenho, a companhia pôde ampliar sua inserção no mercado de capitais e acessar
fontes adequadas de financiamento para seus investimentos, o que possibilitou à Sabesp expandir
significativamente os serviços de saneamento. A companhia responde por 27% dos investimentos no
setor de saneamento do Brasil e planeja investir R$ 13,9 bilhões no período 2017-2021.

A programação do Sabesp Day ainda teve encontro e almoço com investidores e operadores da Bolsa de
Valores de Nova York

Durante o evento em Nova York, o presidente Jerson Kelman destacou em sua apresentação o período
de crise hídrica que a companhia teve que enfrentar e vencer no biênio 2014 e 2015. Já o governador
Geraldo Alckmin elogiou a eficiência do trabalho da Sabesp e chamou a atenção para o empenho da
companhia e a união entre seus funcionários na superação do período de seca.

Na foto à esquerda, o grupo participa do Closing Bell Rings, que marca o encerramento do pregão; à
direita, Jerson Kelman, Geraldo Alckmin e Benedito Braga são homenageados na NYSE

As comemorações dos 15 anos na NYSE também coincidiram com a divulgação dos resultados
financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2017, período em que foram registrados indicadores
positivos.
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