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FATO RELEVANTE

A Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” ou “Companhia”), em
cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, um Contrato de
Compra e Venda de Ações com Mansilla Participações Ltda. (“Mansilla”, veículo do fundo
de investimento TIAA - Teachers Insurance and Annuity Association of America), para a
aquisição de participação adicional àquela já detida pela Companhia no Grupo Radar
(“Radar”), que já lhe conferia o controle da Radar.
O preço líquido da aquisição é de aproximadamente R$1,479 bilhão (um bilhão,
quatrocentos e setenta e nove milhões) por aproximadamente 47% de participação,
sendo que após a conclusão da aquisição e de uma reorganização societária, a Cosan
passará a deter mais de 50% do total do capital social da Radar. A Companhia deverá
fazer a aquisição por meio da estrutura de Fundo de Investimentos anunciada em fato
relevante em 23 de agosto de 2021.
A Radar é uma gestora de propriedades agrícolas, com capacidade para investir em
ativos com alto potencial produtivo no Brasil. Por meio de um sistema de
geomonitoramento via satélite, detém e administra cerca de 390 propriedades rurais
com um total de 96.000 hectares, dedicados ao cultivo de cana-de-açúcar, soja, algodão,
milho e outros nos Estados de São Paulo, Maranhão, e Mato Grosso.
Este movimento está alinhado à estratégia de alocação de capital da Cosan, reforçando
o compromisso da Companhia com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e com
a criação de valor para seus stakeholders.
O fechamento definitivo da operação está condicionado à aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
A Cosan manterá o mercado informado a respeito da conclusão desta operação.
São Paulo, 20 de setembro de 2021.
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