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FATO RELEVANTE

A COSAN S.A. (B3: CSAN3) ("Cosan” ou “Companhia"), em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, em complemento ao Fato Relevante divulgado em
24 de outubro de 2018 (“Fato Relevante”), vem esclarecer o que segue:
1.
No dia 24 de outubro de 2018, anunciamos, em conjunto com nossa acionista
controladora Cosan Limited e com a Cosan Logística S.A. (“RLog”), a intenção de iniciar um
processo de reorganização societária, no âmbito da qual a RLog seria incorporada pela Cosan
(“Operação Anunciada”), que visava à simplificação societária do grupo e ao aumento da liquidez
das ações de emissão das companhias envolvidas, por meio da combinação de suas bases
acionárias.
2.
Após a divulgação do Fato Relevante, a Diretoria da Companhia recebeu diversos
questionamentos de acionistas e investidores quanto à extensão e efetividade da simplificação
proposta. Em atenção às preocupações demonstradas, o grupo decidiu cancelar a Operação
Anunciada.
A Cosan reitera seu compromisso com a transparência e norteará qualquer operação que venha
a ser apresentada ao mercado pelas melhores práticas de governança, de modo a preservar os
interesses da Companhia, seus acionistas e do mercado em geral.

São Paulo, 1 de novembro de 2018
Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
COSAN S.A. (B3: CSAN3) ("Cosan" or “Company”), in compliance with Article 157, Paragraph 4
of Law No. 6.404 of December 15, 1976, and provisions of Instruction issued by the Brazilian
Securities and Exchange Commission No. 358 of January 3, 2002, complementing the Material
Fact released on October 24, 2018 (“Material Fact”) hereby clarifies the following:
i.

On October 24, 2018, we announced, together with our controlling shareholder Cosan
Limited and with Cosan Logística S.A. (“RLog”), the intention to initiate a process of
corporate reorganization, within which RLog would be incorporated by Cosan
(“Intended Transaction”), aimed at simplifying the group’s corporate structure and
increasing the liquidity of the companies involved, through the combination of their free
floats.

ii.

After the Material Fact disclosure, the Company’s Executives received several questions
from shareholders and investors regarding the extent and effectiveness of the proposed
simplification. In view of the concerns expressed, the group decided to cancel the
Intended Transaction.

Cosan will continue to seek appropriate ways of simplifying and optimizing its corporate
structure, and future transaction will always be guided by the principles of transparency and
best governance practice, while also preserving the Company’s interests and those of its
shareholders.

São Paulo, November 1, 2018
Marcelo Eduardo Martins
Chief Financial and Investor Relations Officer

