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Rating Action: Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

MOODY’S REBAIXA RATING DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA (SANEPAR) PARA Aa3.BR

Aproximadamente R$320 milhões em Títulos de Dívida Afetados

Sao Paulo, December 04, 2002 -- A Moody's América Latina rebaixou os ratings da Companhia de Saneamento do
Paraná (SANEPAR). Os ratings rebaixados foram de emissor, na Escala Nacional Brasileira, de Aa1.br para Aa3.br e,
na Escala Global de Moeda Local, de Ba1 para Ba2. A Moody's também atribuiu os ratings Aa3.br (Escala Nacional
Brasileira) e Ba2 (Escala Global de Moeda Local) à emissão de R$220 milhões em debêntures vencíveis em 2012
proposta pela SANEPAR. Os ratings de curto prazo atribuídos às Notas Promissórias da Sanepar em circulação, BR-1,
na Escala Nacional Brasileira e “Not Prime”, na Escala Global de Moeda Local, serão retirados quando este vencimento
for refinanciado com os recurs os da emissão de debêntures planejada, no final de dezembro. A perspectiva para os
ratings é negativa.
Os rebaixamentos refletem a tendência de aumento do endividamento da empresa para financiar necessidades de
capital e as expectativas da Moody’s de que volumes substanciais de capital serão necessários para fazer frente às
necessidades de expansão dos serviços da empresa. As alterações dos ratings também consideram o ambiente
financeiro adverso no Brasil, e que a SANEPAR é uma empresa em expansão, com necessidades de refinanciamento,
bem como as incertezas acerca de potenciais mudanças em sua administração, que poderão ocorrer em razão da
eleição do novo governador do estado do Paraná. Adicionalmente, a revisão dos ratings reflete a tendência de aumento
do endividamento da empresa para fazer frente a futuras necessidades de capital. A emissão de R$220 milhões deverá
refinanciar as Notas Promissórias da SANEPAR em circulação, bem como financiar parte do programa de
investimentos para o projeto PARANASAN.
A futura direção dos ratings dependerá da performance operacional e financeira da SANEPAR, bem como da
habilidade da SANEPAR em manter sua independência financeira de seu controlador público.
A SANEPAR fornece serviços de água e saneamento para uma população de mais de 7,5 milhões de residentes no
estado do Paraná. A companhia serve à 96% dos municípios do Paraná sob contratos de concessão de longo prazo. O
capital votante da empresa é detido 60% pelo estado do Paraná e 39.71% pela Dominó Holdings, uma em presa
formada pela Vivendi Environnement (rating Baa1, senior unsecured, sob revisão para possível rebaixamento); Andrade
Gutierrez Concessões S.A.; Opportunity Dalleth, e COPEL (a companhia de energia elétrica do Paraná, classificada na
escala global de m oeda local Ba1, e sob revisão para possível rebaixamento).
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TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NEST E DOCUMENTO SÃO PROTEGIDAS POR DIREITOS AUTORAIS EM NOME DA MOODY'S
INVESTORS SERVICE, INC ou qualquer uma de suas subsidiárias, incluindo Moody’s América Latina Ltda. (“Moody’s”), E NENHUMA DESSAS
INFORMAÇÕES PODE SER COPIADA OU DE OUTRA FORMA REPRODUZIDA, REEMBALADA, AINDA TRANSMITIDA, TRANSFERIDA,
DIVULGADA, REDISTRIBUÍDA OU REVENDIDA OU ARMAZENADA PARA USO SUBSEQÜENTE PARA QUALQUER DESSES FINS, NO TODO OU
EM PARTE, EM QUALQUER FORMA OU MANEIRA OU POR QUALQUER MEIO QUE SEJA, POR QUALQUER PESSOA SEM O PRÉVIO
CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA MOODY'S. Todas as informações contidas neste documento são obtidas pela MOODY'S de fontes por ela
consideradas como sendo precisas e confiáveis. Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico bem como outros fatores, contudo, essas
informações são fornecidas "como estão" sem garantia de qualquer tipo e a MOODY'S, especificamente, não faz qualquer declaração ou concede
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qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, pontualidade, inteireza, comerciabilidade ou adequação a qualquer fim específico de qualquer
dessas informações. Sob nenhuma circunstância a MOODY'S terá qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa física ou jurídica por (a) quaisquer
prejuízos ou danos, no todo ou em parte, sofridos por, resultantes de ou referentes a qualquer erro (por negligência ou de outra forma) ou outra
circunstância ou contingência, dentro ou fora do controle da MOODY'S ou de qualquer de seus diretores, administradores, empregados ou agentes em
relação à obtenção, colet a, compilação, análise, interpretação, comunicação, publicação ou entrega de qualquer dessas informações, ou (b) quaisquer
danos diretos, indiretos, especiais, imprevistos, compensatórios ou inerentes de qualquer natureza (inclusive, entre outros, perda de lucros), mesmo se a
MOODY'S for informada antecipadamente da possibilidade desses danos, resultantes do uso ou incapacidade de uso, de qualquer dessas informações.
Os ratings de crédito, se houver, que fazem parte das informações contidas neste documento e devem ser interpretadas somente como declarações de
opinião e não declaração de fato ou recomendações de compra, venda ou detenção de quaisquer valores mobiliários. NENHUMA GARANTIA,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO À PRECISÃO, PONTUALIDADE, INTEIREZA, COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO
A QUALQUER FIM ESPECÍFICO DESSE RATING OU OUTRA OPINIÃO OU INFORMAÇÃO É FEITA PELA MOODY'S DE QUALQUER FORMA OU
MANEIRA QUE SEJ A. Cada rating ou outra opinião deve ser pesada exclusivamente como um fator em qualquer decisão de inv estimento tomada por ou
em nome de qualquer usuário das informações contidas neste documento e cada um desses usuários deve, conseqüentemente, proceder ao seu próprio
estudo e avaliação de cada valor mobiliário e de cada emitente e garante de e cada fornec edor de apoio de crédito, cada valor mobiliário que ele possa
considerar comprar, deter ou vender. Segundo o Artigo 17(b) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, a MOODY'S neste ato divulga que a maioria dos
emitentes de valores mobiliários de dívida (inclusive títulos, debêntures, notas e papéis comerciais societários e municipais) e ações preferenciais
classificadas pela MOODY'S se obrigou, antes da atribuição de qualquer rating, a pagar à MOODY'S, por serviços de avaliação e rating por ela prestados,
taxas de US$1,000 a US$1,500,000.
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