Tradução livre - o documento em inglês é a versão original
O presente anúncio não se trata de uma oferta de compra tampouco uma incitação a uma oferta de venda de ações.
A Oferta (conforme definição abaixo) é realizada unicamente através da Oferta de Compra, de 20 de novembro de
2017, e a Carta de Transmissão relativa, e qualquer alteração ou complementação delas. A Oferta não está sendo
realizada a detentores de Ações Ordinárias Classe A, tampouco serão aceitas ofertas desses detentores, em
qualquer jurisdição na qual a realização ou aceitação de ofertas de venda de ações não estivessem em
cumprimento das leis dessa jurisdição.

Notificação de Oferta de Compra em Espécie
pela

Cosan Limited
de
Até US$200.000.000 de suas Ações Ordinárias Classe A
no Preço de Compra Unitário da Ação de no Máximo
US$ 9,65 e no Mínimo US$ 9,23 por Ação Ordinária Classe
A
A Cosan Limited, companhia de responsabilidade limitada isenta, constituída de acordo com as leis de Bermuda
(doravante “Companhia”), oferece para compra em espécie de até US$200.000.000 de suas Ações Ordinárias Classe
A, de valor nominal de US$0,01 por ação (“ações”), nos termos e condições previstos na Oferta de Compra, de 20
de novembro de 2017(a “Oferta de Compra”), e na Carta de Transmissão relacionada pertinente (“Carta de
Transmissão”, que juntas, na forma em que venham a ser alteradas e suplementadas de tempos em tempos,
constituem a “Oferta”). A Companhia convida seus acionistas a oferecem suas ações para compra conforme (i)
leilão de ofertas de compra, nos preços especificados pelos acionista ofertantes no valor máximo de US$ 9,65 e
mínimo de US$9,23 por ação (“Leilão de Ofertas”) ou (ii) ofertas de preço de compra (“Ofertas de Preço de
Compra”) pelo preço de compra determinado de acordo com a Oferta, em qualquer um dos casos, em espécie,
menos qualquer imposto aplicável e sem juros, e segundo os termos e em observação às condições descritas na
Oferta de Compra e na Carta de Transmissão relacionada.
O propósito da Oferta é dar à Companhia uma oportunidade de devolver capital a seus acionistas, que escolham
oferecer suas ações para compra, conforme os termos e condições da Oferta. Ademais, acionistas que não
participarem da Oferta aumentarão automaticamente seu respectivo percentual de participação em nossa companhia
e em nossas futuras operações, sem qualquer custo. A Oferta estende, ainda, aos acionistas (principalmente àqueles
que, por causa da dimensão de sua participação societária, possam não estar aptos a vender suas ações sem uma
possível perturbação do preço da ação) uma oportunidade de obter liquidez com relação a todas ou parte de suas
ações, sem uma possível perturbação do preço da ação e os custos comuns à transação, associados com vendas no
mercado.
A Oferta não está condicionada à obtenção de financiamento ou a qualquer quantidade mínima de ações
sendo oferecidas. A Oferta está, entretanto, sujeita a uma quantidade de outros termos e condições, conforme
especificação na Seção 7ª da Oferta de Compra.
A OFERTA, PERÍODO DE RATEIO E DIREITOS DE RETIRADA SE EXPIRAM
ÀS 23H59, HORÁRIO DE NOVA YORK, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017,
A NÃO SER QUE A OFERTA SEJA PRORROGADA.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou a Oferta. Entretanto, a Companhia, seu Conselho de
Administração, o Agente de Informações (Information Agent) ou a Depositária não fazem nenhuma recomendação,
a nenhum acionista, para que se ofereça ou não ações para venda, e a Companhia não autorizou nenhuma pessoa a
fazer tal recomendação. Os acionistas devem tomar suas próprias decisões com relação à oferta de suas ações e, caso
tomem a referida decisão, quantas ações irão ofertar. Ao tomar a decisão, os acionistas devem ler e avaliar
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cuidadosamente as informações na Oferta de Compra e na Carta de Transmissão relacionada, incluindo os motivos
que levaram a Companhia a fazer a Oferta de Compra, sendo que devem consultar seus próprios consultores
tributários e de investimentos.
A Companhia comprará as ações pelo menor preço único de compra (em múltiplos de US$ 0,06) (“Preço de
Compra”) em uma faixa de preço especificada para a Oferta que permitirá que a Companhia compra a quantidade
máxima de ações a um preço de compra total de US$ 200.000.000,00 ou, se uma quantidade menor de ações for
devidamente oferecida, essa quantidade menor de ações que sejam devidamente oferecidas e que não tenham sido
devidamente retiradas antes do “Encerramento” (conforme definição abaixo), nos termos e em observação às
condições da Oferta, inclusive às disposições sobre “lote fracionário”, rateio (proration) e oferta condicionada
(conforme definição na Oferta de Compra). Em nenhuma circunstância a Companhia pagará juros sobre o preço de
compra pelas ações, a não ser em caso de atraso na realização do pagamento. A Companhia se reserva o direito, a
seu critério exclusivo, de comprar mais do que o valor total US$200.000.000 de ações nos termos da Oferta, em
observação a lei aplicável.
O termo “Encerramento” significa 23h59, horário da cidade de Nova York, em 19 de dezembro de 2017, a não
ser que a Companhia, a seu critério exclusivo, prorrogue o período de tempo durante o qual a Oferta permanecerá
aberta, e nesse caso o termo “Encerramento” passará a se referir ao último horário e data na qual a Oferta se
encerrará, conforme prorrogação definida pela Companhia.
Para que o acionista faça uma oferta válida de compra de ações nos termos da Oferta, a (i) Computershare Trust
Company, N.A., na qualidade de Depositária, deve receber em um dos endereços previstos no verso da Oferta de
Compra, e antes do Encerramento:





a Carta de Transmissão propriamente preenchida e devidamente assinada, juntamente com qualquer
autenticação de assinatura exigida ou, em caso de uma transferência escritural, uma “mensagem de agente”
(agent’s message), e qualquer outro documento necessário; e
certidões representando as ações oferecidas ou, em caso de ações oferecidas entregues de acordo com os
procedimentos para transferência escritural descritos abaixo, uma confirmação escritural de referida
entrega; ou

(ii) o acionista ofertante deve cumprir, antes do Encerramento, os procedimentos de entrega garantida, descritos
na Oferta de Compra.
Para os fins da Oferta, considerar-se-á que a Companhia aceitou para pagamento, e, portanto, comprou ações
adequadamente oferecidas (e não adequadamente retiradas), em observação às disposições sobre “lote fracionário”
(odd lot), rateio e oferta condicionada da Oferta, apenas quando e se a Companhia prestar notificação oral ou por
escrito para a Computershare Trust Company, N.A., a depositária da Oferta (“Depositária”), sobre sua aceitação das
ações para pagamento nos termos da Oferta. A Companhia fará pagamento pelas ações oferecidas e aceitas para
pagamento nos termos da Oferta apenas após recebimento tempestivo pela Depositária das certidões dessas ações ou
da confirmação tempestiva de uma transferência escritural dessas ações na conta da Depositária na “unidade de
transferência escritural” (conforme definição da Oferta de Compra), uma Carta de Transmissão adequadamente
preenchida e devidamente assinada ou, em caso de uma transferência escritural, uma “mensagem de agente”
(conforme definição na Oferta de Compra), e qualquer outro documento exigido pela Carta de Transmissão.
De acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities Commission - “SEC”), a
Companhia poderá aumentar, sem precisar alterar ou prorrogar a Oferta, o valor das ações aceitas para pagamento na
Oferta em no máximo 2% da quantidade de suas ações emitidas e em circulação, aumentando, assim, o preço de
compra total das ações a serem compradas na Oferta.
Em 20 de novembro de 2017, havia 168.892.385 Ações Ordinárias Classe A emitidas e em circulação.
Presumindo que as condições da Oferta foram satisfeitas ou renunciadas, ao Preço de Compra mínimo de $ 9,23 por
Ação, a quantidade máxima de ações que compraremos é de 21.668.472, se a Oferta for plenamente subscrita, e não
aumentamos o valor das ações almejadas na Oferta, o que representaria aproximadamente 12,8% de nossas Ações
Ordinária Classe A emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017.
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Mediante os termos e em observação às condições da Oferta, se as ações que tiverem preço de compra total
abaixo de US$ 200.000.000,00 foram adequadamente oferecidas e não forem adequadamente retiradas, a
Companhia comprará todas as ações adequadamente oferecidas e não adequadamente retiradas. Mediante os termos
e em observação às condições da Oferta, se as ações tiverem preço de compra total acima de US$ 200.000.000,00
(ou preço de compra total de ações maior que podemos vir a escolher para a compra, em observação à lei aplicável)
foram adequadamente oferecidas e não adequadamente retiradas, a Companhia comprará as ações na seguinte
sequência de prioridade:







Primeiro, a Companhia comprará todos os Lotes Fracionários (Odd Lots) com menos de 100 ações, pelo
Preço de Compra, de acionistas que oferecerem propriamente todas as ações que deterem pelo Preço de
Compra ou por valor abaixo do Preço de Compra, e que não as retirou apropriadamente antes do
Encerramento (ofertas de menos do que todas as ações detidas, seja na qualidade de detentor de direito real
ou detentor registrado, por uma Detentor de Lote Fracionário (Odd Lot Holder) não se qualificarão para
essa preferência).
Segundo, após comprarmos todos os Lotes Fracionários que foram propriamente oferecidos pelo Preço de
Compra ou por valor abaixo do Preço de Compra, segundo as disposições de oferta condicionada descritas
na Seção 6 da Oferta de Compra, a Companhia comprará as ações pelo Preço de Compra de todos os
demais detentores que ofereceram propriamente ações pelo Preço de Compra ou por valor abaixo do Preço
de Compra, e que não as retiraram propriamente antes do Encerramento (exceto acionistas que ofereceram
suas ações de forma condicionada, pelas quais a condição não tenha sido satisfeita), de forma proporcional,
com os ajustes adequados para evitar compras de ações fracionárias, até que a Companhia tenha adquirido
ações que tenham preço de compra total de US$ 200.000.000,00 (ou preço de compra total de ações maior,
que a Companhia pode vir a escolher para a compra, em observação à lei aplicável).
Terceiro, apenas se necessário para permitir que a Companhia compre ações que tenham preço de compra
total de US$ 200.000.000,00 (ou preço de compra total de ações maior, que a Companhia pode vir a
escolher para a compra, em observação à lei aplicável), a Companhia comprará ações pelo Preço de
Compra de acionistas que tenham oferecido apropriadamente ações pelo Preço de Compra ou por valor
abaixo do Preço de Compra de forma condicionada (pelas quais a condição não fora, inicialmente,
satisfeita) por lote aleatório, na medida cabível. Para ser elegível para compra por lote aleatório, os
acionistas cujas ações foram oferecidas de forma condicionada devem ter oferecido propriamente todas as
suas ações e não as ter propriamente retirado antes do Encerramento.

Portanto, a Companhia poderá não comprar todas as ações que oferecer, mesmo que você as tenha oferecido
pelo Preço de Compra ou por valor abaixo do Preço de Compra. Conforme observado acima, a Companhia pode
escolher comprar ações que tenham preço de compra total acima de US$ 200.000.000,00 na Oferta, de acordo com a
lei aplicável. Se a Companhia assim fizer, as disposições precedentes se aplicarão ao preço de compra total que for
maior.
A Companhia devolverá todas as ações oferecidas que não tenha comprado na Oferta para os acionistas
ofertantes ou, no caso das ações entregues por transferência escritural, creditará na conta na unidade escritural da
qual a transferência tenha sido previamente realizada, às custas da Companhia, imediatamente após o Encerramento.
A Companhia se reserva expressamente o direito, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e periodicamente,
de prorrogar o período em que a Oferta estiver aberta, e de, portanto, atrasar a aceitação para pagamento das ações, e
pagamento em contraprestação a qualquer ação, mediante envio de notificação oral ou por escrito dessa prorrogação
para a Depositária, fazendo um anúncio público sobre a prorrogação até no máximo 9:00 horas, horário da cidade de
Nova York, no próximo dia útil após o último Encerramento previamente agendado ou anunciado. Durante essa
prorrogação, todas as ações anteriormente oferecidas e não apropriadamente retiradas permanecerão sujeitas à
Oferta e ao direito do acionista ofertante de retirar as ações de acionistas. A Companhia também se reserva
expressamente o direito de encerrar a Oferta, na maneira descrita na Oferta de Compra. Sujeita a cumprimento de lei
aplicável, a Companhia se reserva ainda o direito de, a despeito da ocorrência ou não ocorrência das circunstâncias
descritas na Oferta de Compra ou de opinião da Companhia de que referidas circunstâncias ocorreram, alterar a
Oferta nesse sentido, inclusive sem limitação, aumentando ou diminuindo a contraprestação oferecida. A

JUR_SP - 28677442v2 599022.419928

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Companhia anunciará esse encerramento ou alteração da Oferta fazendo um anúncio público sobre o encerramento
ou alteração, de acordo com a lei aplicável.
A partir de 30 de setembro de 2017, a Companhia possuía caixa e investimentos de aproximadamente US$596,7
milhões. A Companhia utilizará uma parte de seu caixa e investimentos para subsidiar a Oferta. O Conselho de
Administração da Companhia, tendo avaliado as exigências de capital previstas das operações da Companhia e
outros compromissos pecuniárias previstos, acredita que a compra das ações da Companhia na Oferta é consistente
com nossa estratégia de alocação de capital.
Em geral, o acionista estará sujeito à tributação pelo imposto de renda federal dos EUA ao receber valores da
Companhia em troca das ações que esse acionista oferecer. Incentiva-se fortemente que os acionistas leiam a e
Oferta de Compra para mais informações sobre as consequências tributárias de imposto de renda federal dos EUA
por participar da Oferta, e a consultar seus consultores tributários.
Ofertas de ações nos termos da Oferta são irrevogáveis, exceto que as ações podem ser retiradas a qualquer
momento antes do Encerramento, e, a menos que sejam previamente aceitas para pagamento pela Companhia nos
termos da Oferta, podem também ser retiradas a qualquer momento após as 23h59, horário da Cidade de Nova York,
em 18 de janeiro de 2018. Para que essa retira seja efetiva, a Depositária deve receber tempestivamente uma
notificação por escrito, enviada por telegráfico ou fac-símile, sobre a retirada no respetivo endereço ou número de
fac-símile especificados para esta forma de entrega, previstos no verso da capa da Oferta de Compra. Qualquer
notificação de retirada deve especificar o nome do acionista ofertante, a quantidade de ações a ser retirada e o nome
do detentor registrado dessas ações. Se as certidões das ações a serem retiradas tiverem sido entregues ou, de outra
forma, identificadas para a Depositária, então, antes da liberação física dessas certidões, os números de série que
aparecem nas certidões devem ser entregues para a Depositária e a(s) assinatura(s) na notificação de retirada
deve(m) estar autenticada(s) por uma “instituição elegível” (eligible institution) (conforme definição na Oferta de
Compra), a não ser que as ações tenham sido ofertadas para a conta de uma instituição elegível. Se mais de uma
Carta de Transmissão tiver sido usada ou ações tenham sido, de outra forma, oferecidas pelo acionista em mais de
um grupo de ações, as ações podem ser retiradas pelo acionista com o uso de notificações de retirada separadas ou
com uma notificação de retirada combinada, contanto que as informações especificadas acima sejam incluídas. Se as
ações tiverem sido oferecidas de acordo com o procedimento para transferência escritural previsto na Oferta de
Compra, qualquer notificação de retirada também deverá especificar o nome e o número da conta na unidade de
transferência escritural a ser creditada com as ações retiradas, e deve, de outra forma, cumprir os procedimentos
dessa unidade de transferência escritural.
A Companhia determinará, a seu critério exclusivo, todas as questões quanto à forma e validade de notificação
de retirada, incluindo o prazo para recebimento, sendo que essa determinação terá caráter final e vinculativo,
observando o direito do acionista de se opor à determinação da Companhia em um tribunal de jurisdição
competente. A Companhia, a Georgeson LLC, na qualidade de Agente de Informações, a Computershare Trust
Company, N.A., na qualidade de Depositária, nem nenhuma outra pessoa terá qualquer obrigação de dar notificação
sobre qualquer defeito ou irregularidade em alguma oferta ou notificação de retirada, nem serão responsabilizadas
por deixar de dar referidas notificações.
A Oferta de Compra e a Carta de Transmissão relacionada contêm informações importantes que os Acionistas
devem ler com cuidado antes de tomarem uma decisão sobre a Oferta. Cópias da Oferta de Compra e da Carta de
Transmissão relacionada serão enviadas por correio para os detentores registrados das ações, cujos nomes aparecem
na relação de acionistas da Companhia, e serão fornecidas para corretoras, negociadoras, bancos comerciais,
companhias trust, e pessoas similares, cujos nomes, ou o nomes desses nomeados, aparecem na relação de acionistas
ou, se aplicável, que constam na relação como participantes em uma relação de posição de valores mobiliários de
alguma agência de liquidação, para transmissão futura para detentores de direito real sobre as ações. Pessoas que
detenham direitos adquiridos de compra ou, de outra forma, adquirir ações, receberão uma cópia da Oferta de
Compra e da Carta de Transmissão relacionada mediante pedido feito ao Agente de Informações, nos números de
telefone e endereços indicados abaixo. Essas pessoas devem ler a Oferta de Compra para mais informações sobre
como podem participar da Oferta.
As informações exigidas a serem divulgadas pela Norma 13e-4(d)(1) na Lei de Mercado de Ações, estão
contidas na Oferta de Compra e incorporadas neste documento como referência. A Companhia também protocolou
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perante a SEC uma Declaração de Oferta Pública de Aquisição do Emitente (Issuer Tender Offer Statement) no
Anexo de Oferta de Compra (Anexo TO), que inclui informações adicionais a respeito da Oferta.
Por favor direcione qualquer pergunta ou pedido de auxílio para o Agente de Informações no número de
telefone e endereço indicados abaixo. Queira direcionar pedidos de cópias adicionais da Oferta de Compra, da Carta
de Transmissão ou da Notificação de Entrega Garantida, para o Agente de Informações nos números de telefone e
endereço indicados abaixo. O Agente de Informações fornecerá imediatamente, para os acionistas, cópias desses
materiais, às custas da Companhia. Os acionistas podem contatar sua corretora, negociadora, banco comercial,
companhia trust, ou nomeado, para obter assistência a respeito da Oferta. Para confirmar a entrega das ações, queira
contatar a Depositária no número de telefone e endereços indicados abaixo.
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Tradução livre - o documento em inglês é a versão original
O Agente de Informações da Oferta é:
Georgeson LLC
1290 Avenue of the Americas, 9º andar
Nova York, NY 10104
Acionistas, Bancos e Corretores, número de telefone gratuito: (866) 257-5415

A Depositária da Oferta é:
Computershare Trust Company, N.A.
Por Correspondência Expressa,
Serviços de Mensageiro, ou
Outro Serviço de Entrega:
Computershare Trust
Company, N.A.
c/o Voluntary Corporate
Actions,
250 Royall Street, Suite V
Canton, MA 02021

Via Correio:
Computershare Trust
Company, N.A.
c/o Voluntary Corporate
Actions, P.O. Box 43011
Providence, RI 02940-3011

20 de novembro de 2017
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