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FATO RELEVANTE
A Cosan S.A. (B3: CSAN3) (“Cosan”), Cosan Logística S.A. (B3: RLOG3) (“Cosan
Log”) e Cosan Limited (NYSE: CZZ) (“CZZ” e, em conjunto com Cosan e Cosan Log,
as “Companhias”), acionista controladora de Cosan e Cosan Log, em continuidade aos
Fatos Relevantes divulgados pela Cosan em 3 de julho de 2020, 7 de julho de 2020, 4 de
dezembro de 2020 e 17 de dezembro de 2020, informam aos seus acionistas e ao mercado
em geral que aprovaram nas respectivas assembleias gerais extraordinárias das
Companhias, realizadas nesta data (“Assembleias”), a proposta de reorganização
societária pretendida pelas Companhias, que consiste na incorporação de sociedades sob
controle comum, nos termos do art. 264, § 4º, da Lei das S.A., por meio da qual CZZ e
Cosan Log foram incorporadas pela Cosan (“Incorporação CZZ” e “Incorporação Cosan
Log” respectivamente e, quando denominadas em conjunto, “Operação”).
Direito de Retirada e Consumação da Incorporação Cosan Log perante a B3
A Cosan Log divulgará no Sistema Empresas.NET e em seu site de Relações com
Investidores (ri.cosanlogistica.com), nesta data, um Aviso aos Acionistas com
informações sobre o exercício do Direito de Retirada (conforme abaixo definido) pelos
acionistas titulares de ações de emissão da Cosan Log (B3: RLOG3), que não
compareceram à Assembleia Geral Extraordinária da Cosan Log realizada em 22 de
janeiro de 2021 e optarem por retirar-se da Cosan Log. O prazo de exercício de tal direito
se encerrará no dia 23 de fevereiro de 2021.
A administração da Cosan Log entende que a Operação deve ser concluída apenas se o
valor destinado ao Direito de Retirada (conforme abaixo definido) dos acionistas de
Cosan Log não prejudicar a estabilidade financeira da Cosan Log. O valor máximo para
o exercício do Direito de Retirada, que será o valor patrimonial das ações da Cosan Log
a preços de mercado, calculado com base no laudo de avaliação a preços de mercado da
Cosan Log, elaborado pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda., para todos os acionistas
detentores de ações ordinárias da Cosan Log que optarem pelo Direito de Retirada, deve
ser equivalente a R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais).
A Operação não acarretará direito de retirada aos acionistas titulares de ações de emissão
da Cosan (B3: CSAN3).
Após o término do prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de retirada pelos
acionistas dissidentes da Cosan Log, nos termos dos artigos 252, § 2º e 137, § 1º da Lei
das S.A. (“Direito de Retirada”), o Conselho de Administração da Cosan se reunirá para
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(i) confirmar o valor do aumento do capital social e a quantidade de ações emitidas no
âmbito da Incorporação Cosan Log; (ii) confirmar a data em que a alteração do artigo 5º
e consolidação do Estatuto Social da Cosan tornar-se-á eficaz; e (iii) deliberar sobre
outras matérias que, por sua pertinência e conexão com a Operação, devam ser
deliberadas (“Reunião do Conselho de Administração da Cosan”).
Após a realização da referida reunião do Conselho de Administração da Cosan, as
Companhias divulgarão um Fato Relevante conjunto, informando: (i) a consumação da
Incorporação Cosan Log perante a B3, que será a data de corte em que os acionistas que
forem titulares, no encerramento do pregão, de ações de emissão da Cosan Log receberão
ações de emissão da Cosan, em substituição às ações de emissão da Cosan Log de sua
titularidade, de acordo com a Relação de Troca Cosan Log (“Data de Corte”); (ii) a data
de encerramento das negociações das ações de emissão da CZZ e da Cosan Log na NYSE
(NYSE: CZZ) e na B3 (B3: RLOG3), respectivamente (“Data de Encerramento das
Negociações”); e (iii) a data em que ocorrerá o crédito das novas ações da Cosan para os
acionistas de CZZ e Cosan Log (“Data de Crédito das Ações”).
Apresentamos abaixo o cronograma a ser seguido se o Direito de Retirada não for
exercido pelos acionistas dissidentes da Cosan Log:

Data de consumação da Incorporação Cosan Log perante a B3
e o Escriturador
Data de Corte (após encerramento do pregão)
Data de Encerramento das Negociações na B3
Data de Crédito das Ações da Cosan para acionistas Cosan
Log

Data
05/03/2021
05/03/2021
08/03/2021
10/03/2021

Apresentamos abaixo o cronograma a ser seguido se o Direito de Retirada for exercido
pelos acionistas dissidentes da Cosan Log:

Data de pagamento dos acionistas dissidentes
Data de consumação da Incorporação Cosan Log perante a B3
e o Escriturador
Data de Corte (após encerramento do pregão)
Data de Encerramento das Negociações na B3
Data de Crédito das Ações

Data
02/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
08/03/2021
10/03/2021

Emissão de American Depositary Shares (“ADSs”)
Os detentores de ações Classe A de emissão da CZZ receberão ADSs da Cosan e os
detentores de ações Classe B de emissão da CZZ receberão ações da Cosan, nos termos e
condições da Incorporação CZZ. Apresentamos abaixo cronograma com as datas

esperadas de: (i) encerramento das negociações das ações de emissão da CZZ na New
York Stock Exchange (“NYSE” e “Data de Encerramento das Negociações na NYSE”,
respectivamente); e (ii) a data de negociação das ADSs de Cosan na NYSE, tanto de
forma preliminar (when issued basis) quanto de forma regular:

Data de Encerramento das Negociações na NYSE
Negociação preliminar das ADSs de Cosan na NYSE (when
issued basis)
Término da negociação preliminar das ADSs de Cosan na
NYSE
Início das negociações regulares dos ADSs da Cosan

Data Estimada
(Sujeita a alterações)
05/03/2021
08/03/2021
10/03/2021
11/03/2021

Conforme indicado acima, como parte da Incorporação CZZ, a Cosan constituirá um
programa de ADSs que serão listados na NYSE. Cada ADS irá representar 1 (uma) ação
ordinária de emissão da Cosan. Após a Incorporação CZZ, qualquer titular de ADSs
emitidos pela Cosan poderá cancelar tais ADSs e receber em substituição número
equivalente de ações devidamente emitidas e integralizadas.
O depositário do programa de ADSs da Cosan concordou em dispensar o pagamento da
taxa para cancelamentos que ocorram dentro do período de 15 (quinze) dias corridos
após a conclusão da Incorporação CZZ.
As Companhias informam que manterão seus acionistas e o mercado em geral atualizado
acerca de quaisquer andamentos em relação à Operação e aos cronogramas indicados
acima.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sem Oferta ou Solicitação
Este Fato Relevante é para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou a
solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação
de qualquer voto ou aprovação, nem deverá haver qualquer venda de valores mobiliários
em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal na ausência de
registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Precauções com as Declarações Prospectivas
As declarações contidas neste Fato Relevante (ou nos documentos que ele incorpora por
referência) que não são fatos ou informações históricas podem ser declarações
prospectivas nos termos da Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Estas
declarações prospectivas podem, dentre outras coisas, incluir declarações sobre a
operação proposta envolvendo a Cosan, CZZ e Cosan Log; convicções relacionadas à
criação de valor como resultado da operação proposta envolvendo a Cosan, CZZ e Cosan
Log; o cronograma pretendido para a conclusão da operação; benefícios e sinergias da
operação; oportunidades futuras para a companhia combinada; e quaisquer outras
declarações relativas às futuras convicções, expectativas, planos, intenções, condição
financeira ou de desempenho da Cosan, CZZ e Cosan Log. Em alguns casos, termos como
“estimam”, “projetam”, “preveem”, “planejam”, “acreditam”, “pode”, “expectativa”,
“antecipam”, “pretende”, “planejado”, “potencial”, “poderiam”, “irão” e termos
semelhantes, ou o negativo dessas expressões, podem identificar declarações
prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e convicções
da Cosan, CZZ e Cosan Log sobre eventos futuros e envolvem riscos e incertezas que
podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das atuais
expectativas. Esses fatores são difíceis de prever com precisão e podem estar além do
controle da Cosan, CZZ e Cosan Log. Declarações prospectivas neste Fato Relevante ou
em qualquer outro lugar se referem apenas à presente data. Novas incertezas e riscos
surgem de tempos em tempos, e é impossível que a Cosan, CZZ ou Cosan Log possam
prever tais eventos ou como poderão afetar a Cosan, CZZ ou Cosan Log. Portanto, você
não deve confiar em nenhuma dessas declarações prospectivas como indicadores de
eventos futuros. Exceto conforme exigido por lei, nem a Cosan, CZZ ou Cosan Log têm
qualquer obrigação de, e não têm a intenção de, atualizar ou revisar as declarações
prospectivas nesta comunicação ou em outro lugar após a data de emissão desta
comunicação. Em vista desses riscos e incertezas, investidores devem ter em mente que
os resultados, eventos ou desenvolvimentos discutidos em qualquer declaração
prospectiva feita nesta comunicação podem não ocorrer.

