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Fato Relevante

A Cosan Limited (NYSE: CZZ; BOVESPA: CZLT11), em conjunto com Cosan S.A. Indústria e Comércio (BOVESPA: CSAN3), em atendimento à
Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, anunciou hoje que sua subsidiária indireta CCL Finance Limited, precificou
suas "Senior Notes", notas emitidas no valor de US$ 350.000.000,00, conforme as regulamentações "144A/Reg. S.".

As notas, emitidas a uma taxa de juros de 9,5% ao ano, são garantidas pela Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. (CCL) e possuem
vencimento em Agosto de 2014.

O grupo Cosan irá utilizar os recursos líquidos provenientes desta emissão para o refinanciamento de dívidas de curto prazo contraídas pela
Cosan S.A. para a aquisição da própria CCL. Essa transação estende significativamente o perfil de vencimento do endividamento do grupo.

As notas não foram e nem serão registradas em conformidade com o "U.S. Securities Act of 1933" e não podem ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos da América. Portanto, não será realizado nenhum registro na "Securities and Exchange Commission" ou em qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país e, portanto, as notas não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos
da América sem uma isenção de registro aplicável. Uma vez que as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será
realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários. Este Fato Relevante não constitui uma oferta para a venda ou solicitação
de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário.

São Paulo, 04 de agosto de 2009

Marcelo Eduardo Martins
Diretor de Relações com Investidores
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