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NIRE 35.300.177.045
Companhia Aberta

COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÕES DA
COMPANHIA APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA EM
17 DE NOVEMBRO DE 2016

A Cosan S.A. Indústria e Comercio (BM&FBovespa: CSAN3) (“Cosan” ou “Companhia”), nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480 (“ICVM 480”), de 07 de dezembro de
2009, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, o
Conselho de Administração da Companhia aprovou um aumento de Capital Social dentro do limite de
capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, para fazer face ao plano de outorga de
opções de ações vigente, mediante a emissão de novas ações ordinárias da Companhia.
Foi aprovada a emissão de 80.000 novas ações ordinárias, no montante total de R$ 1.923.200,00. O
capital social da Companhia passará, portanto, dos atuais R$ 3.822.725.243,92, dividido em
407.214.353 ações ordinárias, para R$ 3.824.648.443,92, dividido em 407.294.353 ações ordinárias,
sem valor nominal, sendo que o percentual de diluição potencial resultante da emissão é de
0,01964567%.
Não será concedido o direto de preferência na subscrição das novas ações aos demais acionistas da
Companhia, conforme dispõe o Artigo 171, parágrafo 3º da Lei 6.404/76.
Em cumprimento ao Artigo 30, XXXII da ICVM 480, a Companhia apresenta as informações solicitadas
por esta Comissão, conforme as informações em anexo.

São Paulo, 17 de novembro de 2016

Paula Kovarsky
Diretora de Relações com Investidores

ANEXO 30-XXXII ICVM 480
I)

Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado.

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de julho de 2011 deliberou,
dentre outras, sobre a aprovação do Plano de Opções de Ações da Companhia (“Stock Option”). Os
Programas de Outorga de Opção de Compra foram aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões
realizadas em 18 de agosto de 2011, 21 de maio de 2013 e 06 de agosto de 2014.
II)

Valor do aumento de capital e do novo capital social.

Aumento de capital no montante total de R$ 1.923.200,00 (um milhão, novecentos e vinte e três mil e
duzentos reais), passando dos atuais R$ 3.822.725.243,92 (três bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões,
setecentos e vinte e cinco mil, duzentos quarenta e três reais e noventa e dois centavos) para R$
3.824.648.443,92 (três bilhões, oitocentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos).
III)

Número de ações emitidas de cada espécie e classe.

Emissão de 80.000 (oitenta mil) novas ações ordinárias, sem valor nominal, dentro do limite do capital
autorizado, conforme dispõe o Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. O número de ações passa das
atuais 407.214.353 (quatrocentas e sete milhões, duzentas e catorze mil e trezentas e cinquenta e três)
ações ordinárias, todas sem valor nominal, para 407.294.353 (quatrocentas e sete milhões, duzentas e
noventa e quatro mil e trezentas e cinquenta e três) ações ordinárias sem valor nominal, sendo que as
Ações serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional pelos beneficiários
elegíveis no Plano de Stock Option. As ações ordinárias emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos
direitos e vantagens conferidos às ações de mesma espécie, de acordo com o estabelecido na nos termos
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e no
Estatuto Social da Companhia.
IV)

Preço de emissão das novas ações: R$ 24,04 por ação.

V)

Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são
negociadas, identificando:
a. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos;

R$/ação
De 17/nov/2013 a 17/nov/2014
De 18/nov/2014 a 17/nov/2015
De 18/nov/2015 a 17/nov/2016

Mínima Média Máxima
26,27
30,88
37,60
16,46
23,45
31,10
21,02
31,44
43,78

b. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos;
R$/ação
Trimestre encerrado
Trimestre encerrado
Trimestre encerrado
Trimestre encerrado

em
em
em
em

30/09/2016
30/06/2016
31/03/2016
31/12/2015

Mínima Média Máxima
32,25
35,38
38,55
28,48
32,06
35,25
21,02
25,15
31,12
19,45
23,22
25,20

Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre

encerrado
encerrado
encerrado
encerrado

em
em
em
em

30/09/2015
30/06/2015
31/03/2015
31/12/2014

16,46
23,43
21,63
23,87

19,01
25,55
24,59
29,20

23,16
27,73
26,87
34,64

c. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e
R$/ação
Mínima Média Máxima
De 17/mai a 17/jun
31,90
33,38
35,25
De 18/jun a 17/jul
31,75
33,67
34,90
De 18/jul a 17/ago
32,25
34,01
36,13
De 18/ago a 17/set
35,14
36,64
38,55
De 18/set a 17/out
35,67
38,67
41,70
De 18/out a 17/nov
35,50
41,25
43,78
d. Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias.
R$/ação
Mínima Média Máxima
De 18/out a 17/nov
32,25
37,38
32,25
VI)

Percentual de diluição potencial resultante da emissão: 0,01964567%

