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FATO RELEVANTE
Cosan S.A. (B3: CSAN3) (“Cosan” ou “Companhia”), em continuidade ao Fato
Relevante publicado em 30 de abril de 2019 e ao Comunicado ao Mercado de 31
de maio de 2019, vem, pelo presente Fato Relevante, informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi realizado, nesta data, o leilão da oferta
pública voluntária (“Leilão”) para aquisição (“OPA Voluntária”) de ações
ordinárias de emissão da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (CNPJ/ME
nº 61.856.571/0001-17) (“Ações Ordinárias” e “Comgás”, respectivamente),
tendo sido adquiridas 2.479.066 Ações Ordinárias pela Cosan, representativas
de 1,88% do capital social da Comgás, pelo preço de R$83,16 (oitenta e três
reais e dezesseis centavos) por ação (“Preço por Ação”). A liquidação da OPA
Voluntária está prevista para ocorrer em 7 de junho de 2019 (“Data de Liquidação
da Oferta”).
Uma vez que a Cosan adquiriu mais de 2/3 (dois terços) das Ações Ordinárias
em circulação, nos termos do §2º do artigo 10 da Instrução CVM nº 361, de 5
de março de 2002, o acionista que desejar alienar suas Ações Ordinárias à Cosan
poderá apresentar um pedido à Companhia, por meio de seu departamento de
Relações com Investidores (por meio do e-mail: ri@cosan.com.br), durante o
período de 3 (três) meses seguintes ao Leilão, ou seja, entre esta data e 4 de
setembro de 2019, que indicará os passos necessários para a execução da
referida alienação.
A Cosan adquirirá tais Ações Ordinárias e pagará aos respectivos titulares o Preço
por Ação para cada ação em circulação, em moeda corrente nacional, ajustado
pela variação da Taxa SELIC desde a Data de Liquidação da Oferta até a data do
efetivo pagamento, o qual deverá acontecer no máximo até 15 (quinze) dias após
a solicitação do titular para vender suas Ações Ordinárias.
São Paulo, 4 de junho de 2019.

Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Cosan S.A. (B3: CSAN3) (“Cosan” or “Company”), following to the Material Fact
published on April 30, 2019 and to the Notice to the Market on May 31, 2019,
hereby informs its shareholders and the market in general that the auction
(“Auction”) of the voluntary public tender offer (“Voluntary TO”) for the
acquisition of common shares issued by Companhia de Gás de São Paulo –
Comgás (CNPJ/ME No. 61.856.571/0001-17) (“Common Shares” and “Comgás”,
respectively) was held on this date, and 2,479,066 Common Shares were
acquired by Cosan, representing approximately 1.88% of Comgás’ capital stock,
by the price of R$83.16 (eighty-three Reais and sixteen cents) per share (“Price
per Share”). The settlement of the Voluntary TO is estimated to take place on
June 7, 2019 (“Settlement Date”).
Since Cosan acquired more than 2/3 (two thirds) of the outstanding Common
Shares, pursuant to Paragraph 2, Article 10 of CVM Instruction No. 361, of March
5, 2002, the shareholder that intends to sell his Common Shares to Cosan may
file a request to the Company for this purpose, through the Investors Relations
department (by e-mail: ri@cosan.com.br), during the 3 (three) month period
following the Auction, i.e. between this date and September 4, 2019, which will
indicate the necessary proceedings for the execution of such selling.
Cosan will acquire the Common Shares and will pay to the respective
shareholders the Price per Share for each outstanding share, in domestic
currency, adjusted by SELIC interest rate variation from the Settlement Date
until the date of effective payment, which shall occur no later than fifteen (15)
days after the shareholder request to sell his Common Shares.
São Paulo, June 4,2019

Marcelo Eduardo Martins
Chief Financial and Investor Relations Officer
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