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COMUNICADO AO MERCADO

A COSAN S.A. (B3: “CSAN3”) (“Cosan” ou “Companhia”) comunica ao mercado que a Raízen Energia
S.A. (“Raízen”), joint venture formada entre a Cosan e a Shell, firmou, nesta data, em conjunto com a
São Martinho S.A. (“São Martinho”), contratos que preveem a aquisição dos ativos biológicos da Usina
Açucareira Furlan S.A., relativos à planta de Santa Bárbara D’Oeste (SP), bem como o arrendamento de
terras de propriedade da Usina Açucareira Furlan S.A. e da Agro Pecuária Furlan S.A. (“Transação”).
Mediante a conclusão da Transação, a Raízen e a São Martinho assumirão, de forma independente,
respectivamente, 2/3 e 1/3 dos contratos agrícolas e de fornecimento que totalizam aproximadamente 1
milhão de toneladas de cana de açúcar na região. Ademais, tais contratos preveem que Raízen e São
Martinho deverão pagar o montante aproximado de R$ 118 milhões na proporção acima estabelecida.
A conclusão da Transação está alinhada à estratégia de aumento da disponibilidade de cana para
processamento nas usinas da Raízen e está sujeita a determinadas condições, assim como aprovação
pelo CADE.

São Paulo, 05 de julho de 2018

Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

COSAN S.A. (B3: “CSAN3”) (“Cosan” or “Company”) hereby informs the market that Raízen Energia
S.A. (“Raízen”), the joint venture formed by Cosan and Shell, signed, on the date hereof, jointly with
São Martinho S.A. (“São Martinho"), agreements that provide for the acquisition of the biological assets
of Usina Açucareira Furlan S.A., related to the mill located in Santa Bárbara D’Oeste, São Paulo, and for
the leasing of land owned by Usina Açucareira Furlan S.A. and Agro Pecuária Furlan S.A.
(“Transaction”).
With the conclusion of the Transaction, Raízen and São Martinho will assume, independently, 2/3 and
1/3, respectively, of the agricultural and supply agreements that in aggregate involve approximately 1
million tons of sugarcane in the region. Moreover, said agreements establish that Raízen and São
Martinho must pay approximately R$118 million in the aforementioned proportion.
The conclusion of the Transaction is aligned with the strategy to increase the supply of sugarcane for
processing at Raízen’s mills and is subject to certain conditions and to approval by Brazil's antitrust
agency CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

São Paulo, July 05, 2018

Marcelo Eduardo Martins
Chief Financial and Investor Relations Officer

