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Sanepar (SAPR11)

| Destaques

A expectativa é que a Sanepar se beneficie nesses próximos trimestres do crescimento
do fluxo de caixa livre, em meio as contínuas medidas voltadas para eficiência de
custos e maior volume relacionado ao tratamento de esgoto. Isto é algo que deve
continuar a impulsionar os dividendos da empresa nos próximos anos.

Vale comentar: a Agepar ainda iniciou as discussões em torno do repasse integral
pendente da revisão tarifária da Sanepar, após autorização do reajuste tarifário de 12%
no 1S19, o que significaria mais um aumento nas tarifas neste ano. Caso a Sanepar
consiga antecipar o diferimento, deverá melhorar ainda mais a percepção de risco das
units da Sanepar.

Além disso, o risco político atual é menor, dado que a empresa realizou algumas
mudanças em seu estatuto, afim de melhorar a governança corporativa, e proteger os
aumentos tarifários autorizados. Os processos fornecem mais transparência aos
aumentos tarifários ainda pendentes da Sanepar, reduzindo o risco de interferência na
empresa. As discussões envolvendo o Projeto de Lei que reforma o setor de
saneamento básico no país também deve destravar valor aos ativos da Sanepar. Entre
os riscos: (i) a manutenção da estrutura tarifária; e (ii) disciplina de CAPEX.

| Tese de Investimento

(i) Modelo de negócio com previsibilidade de
geração de caixa;

(ii) Melhoria na eficiência operacional;
(iii) Manutenção da estrutura tarifária;
(iv) Perspectiva de aprovação do Novo Marco

Legal do Saneamento. Preço Alvo: R$ 95,00

Recomendação: Compra

| Riscos 

(i) Mudanças regulatórias podem reduzir a atratividade do ativo.
(ii) Administração estatal pode gerar conflito de interesses entre o acionista majoritário
(estado do Paraná) e os minoritários
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compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta,
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adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em
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objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão
de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu
conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à
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