COSAN LIMITED
CNPJ/MF nº08.887.330/0001-52
Companhia emissora de BDR

FATO RELEVANTE
Início de Tender-offer nos EUA para recompra de até US$ 200 milhões de Ações
Ordinárias Classe “A” por um preço entre US$ 9,23 e US$ 9,65
A Cosan Limited (NYSE: CZZ, B3: CZLT33) ("CZZ" ou "Companhia") comunica aos detentores
de BDRs e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que iniciará na data de hoje uma Tender-offer
(“Recompra de Ações”) para recompra de até US$ 200 milhões de Ações Ordinárias Classe “A”, a
ser exclusivamente realizada nos Estados Unidos da América, na New York Stock Exchange,
(“NYSE”), por um preço entre US$ 9,23 e US$ 9,65, seguindo as regras do processo de recompra
daquela jurisdição.
Os termos e condições para participação dos detentores de Ações Ordinárias Classe ”A” na
Recompra de Ações estão descritos nos documentos que serão disponibilizados no site de relações
com investidores da Companhia (ri.cosanlimited.com).
No fechamento do pregão da NYSE no dia 17 de novembro 2017, que foi o último pregão completo
antes do início da Recompra de Ações, a cotação de uma Ação Ordinária Classe “A” de emissão
da Companhia foi de US$ 8,39.
O prazo para manifestação do interesse em participar da Recompra de Ações expirará às 23h59,
horário de Nova Iorque, Estados Unidos da América, do dia 19 de dezembro de 2017, exceto se
postergado pela Companhia (“Prazo para Manifestação”). A manifestação de interesse dos
acionistas em participar e a desistência de participação podem se dar até o encerramento do
Prazo para Manifestação. Ao final do Prazo para Manifestação, a Companhia determinará o menor
preço por ação dentro do intervalo de preços especificados acima que a permitirão adquirir o
maior número de ações a um preço agregado de aquisição que não excederá US$ 200 milhões.
Caso a Recompra de Ações seja completamente subscrita, a Companhia recomprará, dependendo
do preço de aquisição, entre 12,3% e 12,8% das Ações Ordinárias Classe “A” emitidas e em
circulação, tendo por base o dia 20 de novembro de 2017.
Sujeito às condições da Recompra de Ações, os acionistas da Companhia receberão em troca das
Ações Ordinárias Classe “A”, o preço de aquisição em dinheiro, sujeito às retenções aplicáveis e
sem atualização.
A Cosan Limited é uma emissora estrangeira e a Recompra de Ações é dirigida exclusivamente
aos acionistas de Ações Ordinárias Classe “A” que detenham tal valor mobiliário na NYSE. A

Recompra de Ações não é destinada a detentores de BDRs e não está sendo realizada qualquer
oferta pública de aquisição no Brasil.
O Agente de Informação para a Recompra de Ações é a Georgeson LLC e a instituição depositária
é a Computershare TrustCompany, N.A.

São Paulo, 20 de novembro de 2017

Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

