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AVISO AOS ACIONISTAS
A COSAN S.A. (B3: CSAN3) comunica aos Senhores Acionistas sobre a distribuição de dividendos, conforme
aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2019, referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, nos seguintes termos:
i.

Serão pagos aos acionistas dividendos no valor total de R$ 392.425.896,18 (trezentos e noventa e
dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos),
equivalente a R$ 0,99977023662 por ação ordinária, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte;

ii.

Os referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária de 02 de maio de 2019, sendo
que, a partir de 03 de maio de 2019, as ações da Companhia sob o código de negociação "CSAN3"
serão negociadas "ex" dividendos;

iii.

O pagamento dos dividendos ocorrerá em até 30 dias a partir data de hoje, em data a ser
posteriormente divulgada através de um Aviso aos Acionistas;

iv.

O crédito correspondente será realizado de forma individualizada a cada acionista, com base na posição
acionária referida no item (ii) acima.

Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus valores disponibilizados conforme procedimento
adotado pelas Bolsas de Valores. Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do nº do CPF - CNPJ ou
indicação de banco, agência e conta corrente, os dividendos serão creditados a partir do terceiro dia útil contado
da data da solicitação de atualização do cadastro, desde que os interessados providenciem a regularização de
seu cadastro, pessoalmente, em uma das agências do Itaú Unibanco S/A.

São Paulo, 26 de abril de 2019

Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
COSAN S.A. (B3: CSAN3) announces to its Shareholders the distribution of dividends, as approved by the
Annual Shareholders Meeting held on April 26, 2019, based on the fiscal year ended December 31, 2018, in
accordance with the following terms:
i.

Shareholders will receive dividends in the total amount of R$ 392,425.896,18 (three hundred and
ninety two million, four hundred and twenty five thousand, eight hundred and ninet-six Reais and
eighteen cents), corresponding to R$ 0.99977023662 per common share, with no withholding of
income tax at source;

ii.

The dividends will be based on shareholder positions as of May 02, 2019, and the Company's shares
"CSAN3" will trade "ex" dividends as of May 03, 2019;

iii.

The dividends will be paid within 30 days as from the date hereof, on a date to be disclosed
subsequently through a Notice to Shareholders;

iv.

The corresponding credit will be made individually to each shareholder based on the shareholdings
referred to in item (ii) above.

Shareholders with shares held in custody will have their dividends credited based on the procedure adopted by
the Stock Exchanges. In the case of shareholders whose registry information does not include their
Individual/Corporate Taxpayer Number (CPF/CNPJ) or their bank account information (bank, branch and account
number), the dividends will be credited as of the third business day as from the date of the request for updating
the registry, provided that shareholders normalize their registry information in person at a branch of Itaú
Unibanco S/A.

São Paulo, April 26, 2019

Marcelo Eduardo Martins
Chief Financial and Investor Relations Officer

