PRESS RELEASE

COSAN LIMITED (NYSE: CZZ) (“Cosan” ou “Companhia”) informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que em 30 de julho de 2019, anunciou os resultados
da oferta inicial relacionada com a oferta anteriormente anunciada para aquisição à
vista (a “Oferta Pública de Aquisição”) de todos e quaisquer Notes em circulação a
5,950% com vencimento em 2024 (os “Notes”).
A data da Oferta Pública de Aquisição (OPA) inicial foi agendada para 17h, horário de
Nova York em 30 de julho de 2019 (a "Data da Oferta Inicial"). A Cosan foi informada
que, na Data da Oferta Inicial, US$296.364.000 no montante principal total dos Notes,
ou aproximadamente 59,27% dos Notes em circulação, foram validamente ofertados
segundo os termos da OPA. Os Notes que foram validamente ofertados não podem
ser retirados, exceto conforme seja exigido pela legislação aplicável. Os titulares que
validamente ofertaram os seus Notes na data ou anterior à Data da Oferta Inicial, da
forma descrita na OPA (conforme definido abaixo) terão o direito de receber a
Remuneração Total, que inclui o Pagamento da Oferta Inicial, além de quaisquer juros
acumulados, na Data de Liquidação Inicial, que deverá ocorrer em 1 de agosto de
2019, ou o mais brevemente possível após a referida data.
Com relação à Oferta Pública de Aquisição, estamos também solicitando o
consentimento dos Titulares dos Notes (a "Solicitação de Consentimento") para a
adoção de determinadas alterações (as "Alterações Propostas”) na escritura de
emissão que rege os Notes visando eliminar substancialmente todas as cláusulas
restritivas, assim como determinados casos de inadimplemento e dispositivos
correlatos ali contidos. Os titulares que ofertaram os seus Notes de acordo com a
Oferta Pública de Aquisição são considerados como tendo consentido com as
Alterações Propostas, dessa forma, recebemos os consentimentos necessários dos
Titulares de uma maioria no montante principal total dos Notes em circulação para
alterar a escritura de emissão. Consequentemente, a escritura de emissão que rege
os Notes será alterada na data ou próximo da Data da Liquidação Inicial, que deverá
ocorrer em 1 de agosto de 2019, ou o mais brevemente possível, após a referida
data.

A tabela abaixo estabelece determinadas informações relativas à OPA:
Denominação
Título
Notes a 5,950%, com
vencimento em 2024

(1)
(2)

do

ISIN/CUSIP
US22113AAA34/
USG25343AA52
22113A
AA3/
G25343 AA5

Montante

Principal em

US$500 milhões

Circulação

Remuneração
da Oferta Pública(1)
US$1.012,50

Pagamento
da
Oferta Inicial(1)(2)
US$50,00

Remuneração
Total(1)
US$1,06

O valor a ser pago por cada montante principal de US$1.000 dos Notes validamente ofertados (e não validamente retirados) e
aceitos para compra, excluindo os juros acumulados, que serão pagos além da Remuneração da OPA e, se aplicável, o
Pagamento da Oferta Inicial.
Incluído na Remuneração Total.

A Oferta Pública de Aquisição e a Solicitação de Consentimento expirarão
às 23h59min, horário de Nova York City, em 13 de Agosto de 2019, exceto caso seja

prorrogada ou encerrada por nós antecipadamente (a referida hora e data, conforme
possa ser prorrogada ou encerrada antecipadamente com relação à OPA, a "Data de
Vencimento").
Nossa obrigação de adquirir os Notes na OPA está sujeita ao cumprimento ou renúncia
de determinadas condições, inclusive a Condição Financeira, conforme descrita na
Oferta de Aquisição. Temos o direito, a nosso exclusivo critério, de alterar ou rescindir
a OPA ou a Solicitação de Consentimento, a qualquer tempo. Reservamos o direito, a
nosso exclusivo critério, de não aceitar quaisquer ofertas dos Notes, por qualquer
motivo.
Os termos e condições da OPA e da Solicitação de Consentimento, assim como das
Alterações Propostas, estão descritos na Oferta de Aquisição e na Declaração de
Solicitação de Consentimento, datadas em 17 de julho de 2019, (conforme possa ser
alterada ou complementada, a "Oferta de Aquisição”) e o respectivo Consentimento
e Carta de Transmissão datados em 17 de julho de 2019 (conforme possa ser alterada
ou complementada, a "Carta de Transmissão”).Cópias da Oferta de Aquisição e a
Carta de Transmissão foram disponibilizadas aos Titulares por D.F. King & Co., Inc.,
o agente da oferta e das informações sobre a OPA e a Solicitação de Consentimento
(o "Agente da Oferta e Informações"). Solicitações de cópias da Oferta de Aquisição
e da Carta de Transmissão deverão ser encaminhadas ao Agente da Oferta e
Informações em Nova York via telefone +1 877-871-1741 (ligação gratuita) ou +1
212 269 5550 (a cobrar); em Londres no telefone +44 20 7920 9700 (a cobrar);
ou cosan@dfking.com.
Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global
Markets Inc., Itau BBA USASecurities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e Santander
Investment Securities Inc. são as empresas corretoras e agentes de solicitação
relacionados com a OPA e a Solicitação de Consentimento. Perguntas relativas à OPA
e a Solicitação de Consentimento poderão ser encaminhadas ao Banco Bradesco BBI
S.A. no telefone +1 (646) 432-6643 (a cobrar); Banco BTG Pactual S.A. – Cayman
Branch no telefone +1 (212) 293-4600 (a cobrar); Citigroup Global Markets Inc. no
telefone +1 (212) 723-6106 (ligação gratuita) ou +1 (800) 558-3745 (a cobrar); Itau
BBA USA Securities, Inc. no telefone +1 (888) 770-4828 (ligação gratuita) ou + 1
(212) 710-6749 (a cobrar), Morgan Stanley & Co. LLC no +1 (800) 624-1808 (ligação
gratuita) ou no telefone +1 (212) 761-1057 (a cobrar), ou Santander Investment
Securities, Inc. no telefone +1 (855) 404-3636 (ligação gratuita) ou no telefone +1
(212) 940-1442 (a cobrar).
Nem a Oferta de Aquisição, nem a Carta de Transmissão, tampouco quaisquer
documentos relacionados foram arquivados junto a ou revisados por qualquer
comissão de valores mobiliários estadual ou federal ou órgão regulador de qualquer
país. Nenhuma autoridade se manifestou sobre a exatidão ou adequação da Oferta
de Aquisição, a Carta de Transmissão ou documentos relacionados, sendo
considerado ilegal, podendo representar ofensa criminal realizar qualquer declaração
ao contrário. A Transação de Financiamento (conforme definida na Oferta de
Aquisição) não foi e não será registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, também não será registrada segundo a lei de valores mobiliários dos Estados
Unidos (United States Securities Act of 1933), conforme emenda (o "Securities
Act"). Consequentemente, os notes emitidos na Transação de Financiamento estão
proibidos de serem ofertados ou vendidos nos Estados Unidos ou a cidadãos norte-

americanos sem o registro ou isenção de registro aplicável exigido segundo os termos
do Securities Act.
A OPA e a Solicitação de Consentimento estão sendo exclusivamente realizadas nos
termos e condições estabelecidos na Oferta de Aquisição. Sob nenhuma circunstância
este press release constitui uma oferta de aquisição, tampouco uma solicitação de
uma oferta para vender os Notes ou quaisquer títulos ou solicitação de
consentimento. A OPA e a Solicitação de Consentimento não estão sendo feitas para,
tampouco aceitaremos ofertas dos Notes ou entrega de consentimentos de Titulares
em qualquer jurisdição na qual a OPA e a Solicitação de Consentimento não estariam
de acordo com as leis de valores mobiliários ou leis “blue sky” (legislação que regula
a circulação de valores mobiliários) da referida jurisdição. Nenhuma recomendação
foi feita por nós, pelas Empresas Corretoras ou pelos Agentes de Solicitação quanto
aos Titulares deverem ofertar os seus Notes ou entregarem os seus consentimentos.
Os titulares deverão ler cuidadosamente a Oferta de Aquisição e os materiais
relacionados, pois estes contém informações relevantes, inclusive vários termos e
condições da OPA e da Solicitação de Consentimento.

Disclaimer
As informações divulgadas neste press release contém declarações prospectivas.
Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, incluídas neste press
release que discutem as atividades, eventos ou desenvolvimentos que a
administração espera, acredita ou antecipa serão ou poderão ocorrer no futuro são
declarações prospectivas. Sem restrição à generalidade do acima exposto, as
declarações prospectivas contidas neste press release incluem especificamente
declarações relacionadas com a realização da OPA, a Solicitação de Consentimento,
a Transação Financeira incluindo sua duração, as Alterações Propostas e a celebração
de escritura de emissão complementar. Essas declarações se baseiam em
determinadas hipóteses elaboradas pela Cosan com base na experiência e percepção
de sua administração sobre as tendências históricas, condições atuais,
desenvolvimentos futuros antecipados e outros fatores considerados apropriados. As
referidas declarações estão sujeitas a várias suposições, riscos e incertezas, muitas
das quais estão fora do controle da Cosan, fazendo com que resultados reais possam
diferir significativamente daqueles implícitos ou expressos nas declarações
prospectivas, inclusive os riscos descritos em relatórios arquivados pela Cosan junto
à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Qualquer declaração prospectiva se aplica
apenas na data na qual a referida declaração foi realizada e a Cosan não corrige nem
atualiza qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações,
eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme seja exigido por lei.

São Paulo, 5 de agosto de 2019
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