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Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Cosan S.A. Indústria e Comercio (B3: CSAN3) (“Cosan” ou “Companhia”), em continuação
aos Comunicados ao Mercado de 18 de julho de 2017 e de 06 de setembro de 2017, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Shell Gas B.V, Integral Investments B.V e a Shell
Brazil Holding B.V. (em conjunto denominadas “Shell”) exerceram opção de venda de ações de emissão
da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS (“Comgás”) contra Cosan Limited (NYSE: CZZ, B3:
CZLT33) (“CZZ”), acionista controladora da Companhia, conforme aviso de fato relevante divulgado
nesta data pela CZZ.
O exercício daquela opção se deu em conformidade com contrato de opção celebrado pela Shell e pela
CZZ em 5 de novembro de 2012 e aditado nesta data (“Contrato de Opção”).
O fechamento da transação descrita somente produzirá efeitos com o atendimento de todas as
condições precedentes previstas no Contrato de Opção, as quais incluem a aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE (“Data de Fechamento”).
Nos termos do Contrato de Opção, a Shell transferirá à CZZ, na Data de Fechamento, 21.805.645 (vinte
e um milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentas e quarenta e cinco) ações ordinárias de emissão da
Comgás que, nesta data, representam 16,77% do capital social total da Comgás (“Ações Comgás”), a
um preço implícito de R$ 53,05 (cinquenta e três reais e cinco centavos) por Ação Comgás.
Em contrapartida, a CZZ:
(a) entregará à Shell, na Data de Fechamento, 20.349.395 (vinte milhões, trezentos e quarenta e nove
mil, trezentas e noventa e cinco) ações ordinárias de emissão da Cosan, detidas pela CZZ,
representativas, nesta data, de 4,99% do capital social da Cosan;

(b) pagará o montante equivalente a R$ 208.650.101,33 (duzentos e oito milhões, seiscentos e
cinquenta mil, cento e um reais e trinta e três centavos), a ser convertido e pago em dólares na Data de
Fechamento; e
(c) no aniversário de um ano da Data de Fechamento, a CZZ pagará à Shell o montante, em dólares, a
ser igualmente fixado na Data de Fechamento, equivalente a R$ 214.909.604,37 (duzentos e quatorze
milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e quatro reais e trinta e sete centavos). O valor intrínseco da
operação é de R$ 1.156.851.482,02 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e
cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dois centavos) (“Preço de Exercício”).
Com a conclusão da operação, o acordo de acionistas celebrado entre a Companhia e a Shell no âmbito
da Comgás será extinto.
A CZZ ofereceu à Companhia a possibilidade de adquirir as Ações Comgás imediatamente após a Data
de Fechamento, por valor correspondente ao Preço de Exercício, a ser liquidado financeiramente, nos
mesmos prazos de pagamento acordados entre Shell e CZZ. A administração da Companhia examinará a
operação e informará ao mercado quando concluir sua análise a esse respeito, o que ocorrerá nos
próximos 10 (dez) dias.
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