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Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os senhores debenturistas da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e com garantia adicional fidejussória, em duas
séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Cosan S.A. Indústria e Comércio (respectivamente
“Escritura de Emissão” e “Companhia”), para comparecerem à Assembleia Geral de Debenturistas a ser
realizada no dia 20 de dezembro de 2013, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i)
Autorização para a Companhia ceder, em sua totalidade, o saldo devedor total de todas as obrigações
assumidas no âmbito da Escritura de Emissão para a sua controlada Cosan Investimentos e Participações
S.A.;
(ii)
Autorização para a celebração do Segundo Aditivo à Escritura de Emissão, caso seja aprovado o
item (i) acima;
(iii)
Aprovação da dispensa do envio da comunicação de resgate antecipado de que trata a cláusula 5.12.1
da Escritura de Emissão;
(iv)
Aprovação da dispensa do pagamento do prêmio de resgate antecipado facultativo das debêntures da
2ª série, conforme estabelece a cláusula 5.12.3 da Escritura de Emissão; e
(v)
Autorização para que o Agente Fiduciário possa assinar todos os documentos necessários ao fiel
cumprimento das deliberações acima, caso aprovadas.
Informações Adicionais: Os instrumentos de mandato outorgados pelos Debenturistas para sua representação
na Assembleia Geral de Debenturistas deverão ser depositados no escritório do Agente Fiduciário, situado na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, ou, por e-mail, para
aqueiroga@planner.com.br e eborali@planner.com.br, no prazo de 02 (dois) dias úteis antecedentes à sua
realização.
São Paulo, 5 de dezembro de 2013
RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO
Presidente do Conselho de Administração

