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COSAN S.A.
CNPJ/ME n° 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045
Companhia Aberta
CVM 19836

AVISO AOS ACIONISTAS
A Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” ou “Companhia) comunica aos
Senhores Acionistas, que o Conselho de Administração retificou nesta data, o valor a ser
distribuído aos acionistas da Companhia a título de dividendos intercalares, anteriormente
aprovado em 07 de dezembro de 2021, passando a ser de R$ 700.024.527,67 (setecentos
milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos),
sem alteração no valor distribuído por ação ordinária e demais informações divulgadas
no Aviso aos Acionistas divulgado em 07 de dezembro de 2021. Os dividendos
intercalares seguirão nos seguintes termos:

i.

Serão pagos aos acionistas dividendos intercalares, com base no balanço
encerrado em 30 de setembro de 2021, no valor total de R$ 700.024.527,67
(setecentos milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e
sessenta e sete centavos), equivalente a R$ 0,374619350 por ação ordinária,
desconsideradas as ações em tesouraria, sem retenção de Imposto de Renda
na Fonte;

ii.

Os referidos dividendos tiveram como base de cálculo a posição acionária de
14 de dezembro de 2021, sendo que, a partir de 15 de dezembro de 2021, as
ações da Companhia sob o código de negociação "CSAN3" foram negociadas
"ex" dividendos;
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iii.

O pagamento dos dividendos ocorrerá no dia 28 de dezembro de 2021; e

iv.

O crédito correspondente será realizado de forma individualizada a cada
acionista, com base na posição acionária referida no item (ii) acima.

Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus valores disponibilizados
conforme procedimento adotado pelas Bolsas de Valores. Aos acionistas cujo cadastro
não contenha a inscrição do nº do CPF/CNPJ ou indicação de banco, agência e conta
corrente, os dividendos serão creditados a partir do terceiro dia útil contado da data da
solicitação de atualização do cadastro, desde que os interessados providenciem a
regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agências do Itaú Unibanco S.A.

American Depositary Shares (ADSs)

Para os detentores de American Depositary Shares (ADSs) negociados na Bolsa de
Valores de Nova York (NYSE), o pagamento ocorrerá através do J.P. Morgan Chase
Bank NA (JPM), banco depositário dos ADSs da Cosan. Informações e esclarecimentos
poderão ser obtidos por intermédio do site www.adr.com ou junto ao JPM.

São Paulo, 23 de dezembro de 2021.

MARCELO EDUARDO MARTINS
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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