PRESS RELEASE

COSAN LIMITED (NYSE: CZZ) (“Cosan” ou “Companhia”) informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que precificou uma oferta privada no valor de US$
750,0 milhões, no montante principal total de Notes a 5,500%, com vencimento em
2029. A oferta deverá ser concluída em 31 de julho de 2019, sujeita às condições
usuais de fechamento da transação.
A Cosan pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a referida oferta para
liquidar o preço de oferta (além de juros acumulados, taxas e/ou despesas) dos Notes
a 5,950% no valor de US$500,0 milhões, com vencimento em 2024, que foram
ofertados segundo a oferta pública anunciada em 17 de julho de 2019. Quaisquer
recursos remanescentes deverão ser utilizados pela Companhia para fins
corporativos.
Os Notes serão ofertados apenas a compradores institucionais qualificados de acordo
com a Rule 144A editada no âmbito do Securities Act of 1933 (Lei de Valores
Mobiliários dos EUA), conforme emenda (o “Securities Act”), ou fora dos Estados
Unidos, para investidores não residentes e domiciliados nos Estados Unidos (non-U.S.
persons) com base na Regulation S editada no âmbito do Securities Act of 1933. Os
Notes não foram e não serão registrados ao abrigo do Securities Act dos EUA ou lei
de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não devem ser oferecidos nem
vendidos nos Estados Unidos da América, exceto de acordo com um formulário de
isenção, ou em transação não sujeita às exigências de registro aplicáveis nos termos
do Securities Act.
Este press release possui caráter exclusivamente informativo e não constitui uma
oferta para compra nem solicitação de uma oferta para venda de quaisquer valores
mobiliários. Quaisquer ofertas dos Notes apenas serão realizadas por meio de um
memorando de oferta privada.
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