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FATO RELEVANTE

A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (B3: CSAN3) (“Cosan”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, o que segue:
I.

Conclusão da operação de aquisição da participação da Shell na Comgás

Em continuação aos Fatos Relevantes divulgados em 10 de outubro de 2017 e 16 de outubro de 2017 e
Comunicados ao Mercado divulgados em 18 de julho de 2017 e 6 de setembro de 2017, referentes à aquisição
das ações de emissão da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS (“Comgás”) decorrentes do exercício da
opção de venda (“Opção”) detida pelas empresas integrantes do grupo Shell (“Shell”) contra a Cosan Limited
(NYSE: CZZ, B3: CZLT33) (“CZZ”), considerando que as condições precedentes foram implementadas, CZZ e
Shell finalizaram a compra e venda das ações de emissão da Comgás nesta data.
Em função dos dividendos pagos pela Comgás no dia 23 de novembro de 2017, portanto antes do fechamento
da operação, as Partes ajustaram o número de ações de emissão da Companhia entregues pela CZZ.
Desta forma, a CZZ entregou à Shell 17.187.937 ações de emissão da Cosan, que representam 4,21% do seu
capital, em vez de 20.349.395 ações. Adicionalmente pagou a primeira parcela em dinheiro nesta data e pagará
a parcela subsequente no primeiro aniversário da transação, conforme previamente anunciado. Em
contrapartida, a CZZ recebeu 21.805.645 ações de emissão da Comgás, que representam 16,77% do capital
total da Comgás.
Na forma divulgada e contratada, a CZZ transferiu para Cosan, nas mesmas condições de preço e prazo de
pagamento, as ações de emissão da Comgás adquiridas nesta operação.
O acordo de acionistas celebrado entre a Cosan e a Shell em relação às ações de emissão da Comgás também
é rescindido nesta data.
II.

Administração iniciou estudos para possível reorganização envolvendo a Comgás

Tendo em vista que a Cosan passou a deter 79,9% do capital social da Comgás, a administração da Companhia
contratará assessores legais e financeiros para analisar opções de reorganização societária, envolvendo a
Companhia e sua controlada Comgás.
Caso seja tomada qualquer decisão concreta pelos órgãos de administração da Companhia, o mercado será
imediatamente informado e a estrutura submetida à aprovação dos acionistas.

III.

Venda de Direitos Creditórios Decorrentes de Ações Judiciais

A Cosan S.A. celebrou, nesta data, com os fundos Jus Capital Gestão de Recursos Ltda e Farallon Latin America
Investimentos Ltda. um memorando de entendimentos acerca de uma transação envolvendo potenciais direitos
creditórios decorrentes de determinadas ações indenizatórias propostas em face da União Federal, na qualidade
de sucessora do Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool, visando à condenação da União ao pagamento de
indenização pelos danos materiais verificados em decorrência da fixação de preços do açúcar e do álcool abaixo
do seu custo de produção. O valor da operação será de, aproximadamente, R$ 1.340.000.000,00 (um bilhão e
trezentos e quarenta milhões de Reais), sem prejuízo de um percentual adicional que a Cosan poderá receber
sobre o valor que vier a ser futuramente pago pela União. As partes negociarão as condições dessa potencial
transação nas próximas semanas e, caso cheguem a um bom termo, celebrarão os respectivos contratos
definitivos de compra e venda dos direitos creditórios.
A Companhia manterá o mercado informado acerca da evolução dos estudos e das negociações em curso.
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