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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
WASHINGTON, D.C. 20549

ANEXO À
DECLARAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO NOS TERMOS DA SEÇÃO 14(d)(1) OU 13(e)(1)
DA LEI DE MERCADO DE CAPITAIS DE 1934

COSAN LIMITED
(Nome da Companhia Objeto (Emitente) e Solicitante (Ofertante))

AÇÕES ORDINÁRIAS CLASSE A, VALOR NOMINAL DE US$ 0.01 POR AÇÃO
(Título da Classe de Valores Mobiliários)

G25343107
(CUSIP Número da Classe de Valores Mobiliários)

MARCELO EDUARDO MARTINS
(55)(11) 3897-9797
RI@COSAN.COM
AV. FARIA LIMA, 4100 – 16º ANDAR
SÃO PAULO, SP 04538-132, BRASIL
(Nome, Endereço e Número de Telefone da Pessoa Autorizada a receber Notificações e Comunicações em Nome dos Solicitantes)

Com cópia para:
MANUEL GARCIADIAZ, ESQ.
DAVIS POLK & WARDWELL LLP
450 LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10017
(212) 450-4000

CÁLCULO DA TAXA DE REGISTRO
AVALIAÇÃO DA TRANSAÇÃO(1)

VALOR DA TAXA DE REGISTRO(2)

US$ 200.000.000

US$ 24.900

(1) Valor estimado para cálculo do valor da taxa de registro somente, este valor se baseia na oferta de compra Ações Ordinárias Classe A por um
total máximo agregado de US$ 200.000.000.
(2) O valor da taxa de registro calculada de acordo com a Norma 0-11 da Lei de Mercado de Capitais de 1934 e suas alterações é igual a US$ 124,50
por milhões de dólares do valor da transação.
☐ Marcar se alguma parte da taxa é descontada de acordo com a Norma 0-11(a)(2) e identificar o registro pelo qual a taxa descontada foi paga
anteriormente. Identificar o registro anterior pelo número da declaração de registro, Formulário ou Anexo e data de registro.
Valor pago anteriormente:
Nº do Formulário ou Registro:
☐

Requerente:
Data de registro:

Marcar caso o registro se relacione exclusivamente às comunicações preliminares feitas antes do início de uma oferta pública.
Marcar as caixas apropriadas para designar as transações às quais a declaração se relaciona:
☐

oferta de aquisição de terceiros sujeita à Norma 14d-1.

☒

oferta do emitente sujeita à Norma 13e-4.

☐

transação para fechamento de capital sujeita à Norma 13e-3.

☐

alteração no Anexo 13D nos termos da Norma 13d-2.

Marcar a caixa abaixo caso o registro seja uma alteração final relatando os resultados da oferta pública: ☐
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INTRODUÇÃO
Esta Declaração de Oferta Pública de Aquisição no Anexo TO se relaciona à oferta feita pela Cosan Limited (a
“Companhia”), uma sociedade limitada isenta nos termos das leis das Bermudas, pela compra em dinheiro de um
valor total de US$ 200.000.000 em Ações Ordinárias Classe A, valor nominal de US$ 0.01 por ação, a um preço de
compra máximo de US$ 9,65 e mínimo de US$ 9,23 por ação, menos os impostos retidos na fonte aplicáveis e sem
juros. A oferta da Companhia está sendo feita nos termos e sujeita às condições definidas na Oferta de Compra
datada de 20 de novembro de 2017 (a “Oferta de Compra”), cuja cópia está anexada ao presente como Apenso
(a)(1)(A) e na Carta de Transmissão (a “Carta de Transmissão”), cuja cópia está anexada ao presente como Apenso
(a)(1)(B). Esta Declaração de Oferta Pública de Aquisição no Anexo TO destina-se a atender os requisitos de
relatórios da Norma 13e-4(c)(2) da Lei do Mercado de Capitais de 1934 e alterações. As informações contidas na
Oferta de Compra e na Carta de Transmissão relacionada estão incorporadas ao presente por referência em resposta
a todos os itens deste Anexo TO e detalhado abaixo.
ITEM 1. RESUMO DE TERMOS
As informações definidas em "Resumo de Termos" na Oferta de Compra estão incorporadas ao presente por
referência.
ITEM 2. INFORMAÇÕES DA COMPANHIA OBJETO.
(a) O nome da Companhia é Cosan Limited, uma sociedade limitada isenta incorporada nos termos das leis das
Bermudas. O endereço da sede da Companhia é Av. Faria Lima, 4,100 – 16º andar, São Paulo – SP, 04543-011,
Brasil. O número de telefone da Companhia é +55 (11) 3897-9797.
(b) Este Anexo TO se relaciona às Ações Ordinárias Classe A da Cosan Limited. Em 20 de novembro de 2017
havia 168.892.285 Ações Ordinárias Classe A da Companhia emitidas e em circulação (excluindo 5.462.956 Ações
Ordinárias Classe A mantidas em tesouraria). As informações definidas em "Resumo de Termos" e "Introdução" na
Oferta de Compra são incorporadas ao presente por referência.
(c) As informações definidas na Oferta de Compra nos termos da Seção 8 ("Faixa de Preços das Ações”) são
incorporadas ao presente por referência.
ITEM 3. IDENTIDADE E HISTÓRICO DO REQUERENTE
(a) O requerente ao qual este Anexo TO se relaciona é a Companhia, o emitente das Ações Ordinárias Classe A.
A Companhia é a requerente e também a sociedade objeto. O nome, endereço e número de telefone da Companhia
estão definidos no Item 2 acima. As informações da Oferta de Compra de acordo com a Seção 10 (“Determinadas
Informações a respeito da Companhia”), Seção 11 (“Participações dos Conselheiros e Diretores; Transações e
Acordos relativos às Ações”) e no Anexo I da Oferta de Compra estão são incorporadas ao presente por referência.
ITEM 4. TERMOS DA TRANSAÇÃO.
(a) As seguintes seções da Oferta de Compra contêm uma descrição dos termos relevantes da transação e estão
incorporados ao presente por referência:



“Resumo de Termos”;



“Introdução”;



Seção 1 (“Número de Ações; Rateio”);



Seção 2 (“Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Outros Planos”);



Seção 3 (“Procedimentos para Oferta de Ações”);



Seção 4 (“Direitos de Retirada”);
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Seção 5 (“Compra de Ações e Pagamento do Preço de Compra”);



Seção 6 (“Oferta Condicionada de Ações”);



Seção 7 (“Condições da Oferta”);



Seção 9 (“Fonte e Valor dos Fundos”);



Seção 11 (“Participações de Conselheiros e Diretores; Transações e Acordos relativos às Ações”);



Seção 14 (“Consequências Relevantes para o Imposto de Renda Federal dos EUA”) e



Seção 15 (“Prorrogação da Oferta; Rescisão; Alteração”).

(b) As informações contidas nas seções da Oferta de Compra intituladas “Introdução” e “Resumo de Termos” e
Seção 2 (“Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Outros Planos”) e Seção 11 (“Participações dos
Conselheiros e Diretores; Transações e Acordos relativos às Ações”) da Oferta de Compra estão incorporadas ao
presente por referência.
ITEM 5. CONTATOS PASSADOS, TRANSAÇÕES, NEGOCIAÇÕES E ACORDOS.
(e) As informações contidas nas seções da Oferta de Compra intituladas “Introdução” e “Resumo de Termos” e
Seção 2 (“Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Outros Planos”) e Seção 10 (“Determinadas
Informações a respeito da Companhia”) e Seção 11 (“Participações dos Conselheiros e Diretores; Transações e
Acordos relativos às Ações") estão incorporados ao presente por referência.
ITEM 6. FINALIDADES DA TRANSAÇÃO E PLANOS OU PROPOSTAS
(a) As informações contidas na seção da Oferta de Compra intitulada “Resumo de Termos” e Seção 2
(“Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Outros Planos”) da Oferta de Compra estão incorporadas
ao presente por referência.
(b) As informações contidas na Seção 2 (“Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Outros
Planos”) da Oferta de Compra estão incorporadas ao presente por referência.
(c) As informações contidas nas seções da Oferta de Compra intituladas “Resumo de Termos” e "Introdução e
na Seção 2 (“Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Outros
Planos”), Seção 10 (“Determinadas Informações a respeito da Companhia”) e Seção 11 ("Participações dos
Conselheiros e Diretores; Transações e Acordos relativos às Ações”) da Oferta de Compra estão incorporadas ao
presente por referência.
ITEM 7. FONTE E VALOR DOS FUNDOS OU OUTRA REMUNERAÇÃO
(a), (b) e (d). As informações contidas na seção da Oferta de Compra intitulada “Resumo de Termos” e Seção 7
(“Condições da oferta”) e Seção 9 ("Fonte e Valor dos Fundos") da Oferta de Compra estão incorporadas ao
presente por referência.

ITEM 8. PARTICIPAÇÃO NOS VALORES MOBILIÁRIOS DA COMPANHIA OBJETO.
(a) e (b). As informações da oferta nos termos da Seção 10 (“Determinadas Informações a respeito da
Companhia") e Seção 11 (“Participações dos Conselheiros e Diretores, Transações e Acordos relativos às Ações")
estão incorporados ao presente por referência.
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ITEM 9. PESSOAS/ATIVOS RETIDOS, EMPREGADOS, COMPENSADOS OU USADOS.
(a) As informações das seções da Oferta intituladas “Resumo de Termos" e "Introdução" e Seção 16 (“Taxas e
Despesas”) são incorporadas ao presente por referência.
ITEM 10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
(a) e (b). Não se aplicam. A remuneração ofertada consiste exclusivamente em dinheiro. A Oferta não está
sujeita a condição financeira e a Cosan Limited é uma sociedade pública obrigada a publicar balanços nos termos da
Seção 13(a) da Lei de Mercados de Capitais que apresenta relatórios eletronicamente no sistema EDGAR.
ITEM 11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
(a) As informações contidas na Oferta nos termos da Seção 2 (“Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da
Oferta; Outros Planos”), Seção 10 (“Determinadas Informações a respeito da Companhia"), Seção 11
("Participações dos Conselheiros e Diretores; Transações e Acordos relativos às Ações") e Seção 13 ("Questões
Legais, Aprovações Regulatórias") estão incorporados ao presente por referência.
(c) As informações definidas na Oferta de Compra e na Carta de Transmissão relacionada, cujas cópias estão
registradas como Apensos (a)(1)(A) e (a)(1)(B) do presente, respectivamente, e suas alterações de tempos em
tempos estão incorporadas ao presente por referência. As informações contidas em todos os apensos referenciados
no Item 12 a seguir são incorporadas ao presente por referência.
ITEM 12. APENSOS.
(a)(1)(A)* Oferta de Compra datada de 20 de novembro de 2017.
(a)(1)(B)*

Carta de Transmissão.

(a)(1)(C)*

Notificação de Entrega Garantida.

(a)(1)(D)*

Carta às Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais, Sociedades Fiduciárias e Outras
Representantes.

(a)(1)(E)*

Carta aos Clientes para uso de Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais, Sociedades Fiduciárias
e Outras Representantes.

(a)(1)(F)*

Press Release datado de 20 de novembro de 2017.

(a)(1)(G)*

Resumo do Anúncio.

(b)

Não se aplica.

(g)

Não se aplica.

(h)

Não se aplica.

*

Apresentado com o presente.

ITEM 13. INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ANEXO 13E-3
Não aplicável.
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ASSINATURA
Após a devida investigação e ao que me é dado saber eu certifico que as informações prestadas nesta declaração são
verdadeiras, completas e corretas.
Data: 20 de novembro de 2017
COSAN LIMITED
Por: /s/ Marcos Marinho Lutz
Nome: Marcos Marinho Lutz
Cargo: Diretor Presidente
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ÍNDICE DE APENSOS
(a)(1)(A)* Oferta de Compra datada de 20 de novembro de 2017.
(a)(1)(B)*

Carta de Transmissão.

(a)(1)(C)*

Notificação de Entrega Garantida.

(a)(1)(D)*

Carta às Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais, Sociedades Fiduciárias e Outras
Representantes.

(a)(1)(E)*

Carta aos Clientes para uso de Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais, Sociedades Fiduciárias
e Outras Representantes.

(a)(1)(F)*

Press Release datado de 20 de novembro de 2017.

(a)(1)(G)*

Resumo do Anúncio.

(b)

Não se aplica.

(g)

Não se aplica.

(h)

Não se aplica.

*

Apresentado com o presente.
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Apenso (a)(1)(A)

Oferta de Compra em Espécie
pela
COSAN LIMITED
de
até US$ 200,000,000 de suas Ações Ordinárias Classe A
a um Preço de Compra por Ação máximo de
US$ 9,65 e mínimo de US$ 9,23 por Ação Ordinária Classe A
A OFERTA, O PERÍODO DE RATEIO E OS DIREITOS DE RETIRADA VENCERÃO ÀS
23H59, HORÁRIO DA CIDADE DE NOVA IORQUE EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017,
EXCETO QUANDO A OFERTA FOR ESTENDIDA (O “ENCERRAMENTO”).
Cosan Limited, uma sociedade limitada isenta incorporada nos termos das leis das Bermudas (a "Companhia" ou "nós") está
ofertando a compra de Ações Ordinárias Classe A, ao valor nominal de US$ 0,01 por ação (as “Ações Ordinárias Classe A” ou as
"ações") de acordo com (i) ofertas em leilão a preços especificados pelos acionistas da oferta de no máximo US$ 9,65 e no mínimo
US$ 9,23 por ação (“Ofertas em Leilão”) ou (ii) ofertas ao preço de compra (“Ofertas ao Preço de Compra") ao preço de compra
determinado no presente instrumento, em qualquer caso em dinheiro, menos quaisquer impostos retidos na fonte e sem juros e
mediante os termos e sujeito às condições descritas nesta Oferta de Compra e na Carta de Transmissão relacionada (a "Carta de
Transmissão" e juntamente com esta Oferta de Compra, conforme alterações ou suplementações de tempos em tempos, designada a
"Oferta"). Nós estamos ofertando a compra de ações com preço de compra total de até US$ 200.000.000,00 na Oferta usando o caixa
disponível. Exceto quando o contexto exigir de outra maneira, todas as referências a ações serão referências a Ações Ordinárias Classe
A da Companhia.
Os acionistas que desejarem ofertar ações sem especificar um preço para a compra de tais ações pela Companhia devem fazer
uma Oferta ao Preço de Compra. Nos termos de uma Oferta ao Preço de Compra, as ações serão compradas de acordo com os termos
e sujeitas às condições da Oferta ao Preço de Compra (definido abaixo) determinados no presente. A oferta dos acionistas que
oferecerem ações sem especificar se estão fazendo uma Oferta em Leilão ou uma Oferta ao Preço de Compra será considerada uma
Oferta ao Preço de Compra.
Após o Encerramento e mediante os termos e sujeito às condições da Oferta nós determinaremos um único preço por ação, o qual
não excederá US$ 9,65 nem será menor do que US$ 9,23 por ação, o qual pagaremos pelas ações devidamente oferecidas e não
retiradas da Oferta, levando em conta o número total de ações oferecidas e os preços especificados pelos acionistas ofertantes. Nós
selecionaremos um único menor preço por ação (em múltiplos de US$ 0,06) de no máximo US$ 9,65 e no mínimo US$ 9,23 por ação
(o “Preço de Compra”) que nos permitirá comprar o número máximo de ações devidamente oferecidas na Oferta e não retiradas, a um
preço de compra total máximo de US$ 200.000.000,00. Apenas as ações devidamente oferecidas a preços iguais ou maiores do que o
Preço de Compra e não retiradas se qualificarão para a compra na Oferta. As Ações devidamente oferecidas nos termos de uma Oferta
em Leilão a um preço maior do que o Preço de Compra que determinarmos nos termos da Oferta não serão compradas. Mediante os
termos e sujeitos às condições da Oferta, caso as ações que tenham um preço total de compra menor do que US$ 200.000.000,00
sejam devidamente oferecidas e não retiradas, nós compraremos todas as ações devidamente oferecidas e não retiradas.
Todas as ações adquiridas na Oferta serão adquiridas ao mesmo preço, independentemente do fato do acionista tê-las oferecido a
um preço menor. Entretanto, devido ao rateio, às disposições de prioridade de "frações" e à oferta condicional descritos nesta Oferta
de Compra, todas as ações oferecidas ao Preço de Compra ou abaixo dele podem não ser compradas caso, com base no Preço de
Compra, as ações que tenham um preço de compra total acima de US$ 200.000.000,00 sejam devidamente oferecidas e não retiradas.
As ações oferecidas, mas não compradas na Oferta serão devolvidas ao acionista ofertante às nossas custas imediatamente após o
Encerramento. Nós nos reservamos o direito, a nosso critério exclusivo, de mudar a faixa do preço de compra por ação e aumentar ou
diminuir o preço de compra total das ações da Oferta, sujeitos à lei aplicável. Consultar as Seções 1 e 3.
De acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), no caso em que ações com preço de compra
total acima de US$ 200.000.000,00 sejam oferecidas na Oferta em ou abaixo do Preço de Compra, nós podemos comprar um adicional
de 2% de nossas ações em circulação sem estender o Encerramento. Nós também nos reservamos expressamente o direito, a nosso
exclusivo critério, de comprar outras ações, sujeitos às leis aplicáveis. Consultar as Seções 1 e 15.
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Ao Preço de Compra máximo de US$ 9,65 por ação nós poderíamos comprar 20.725.389 ações caso a oferta esteja totalmente
subscrita, o que representaria aproximadamente 12,3% de nossas ações ordinárias Classe A emitidas e em circulação em 20 de
novembro de 2017. Ao Preço de Compra mínimo de US$ 9,23 por ação nós compraríamos 21.668.472 ações caso a oferta esteja
totalmente subscrita, o que representaria aproximadamente 12,8% de nossas ações ordinárias Classe A emitidas e em circulação em 20
de novembro de 2017.
A Oferta não está condicionada ao recebimento de financiamento ou a qualquer número mínimo de ações que sejam
oferecidas. Entretanto, a Oferta está sujeita a outras condições. Consultar a Seção 7.
As ações estão listadas e são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (“NYSE”) sob o símbolo “CZZ”. Os Recibos de
Depósitos de Ações Brasileiras ou BDRs que representam nossas ações estão listados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão) ou B3 e são negociados sob o símbolo “CZLT33”. Em 17 de novembro de 2017, o último dia de negociação
antes daquele anúncio, o preço de fechamento de nossas ações era de US$ 8,39 e o preço de fechamento de nossos BDRs na B3 era de
R$ 27,40. Os acionistas devem obter as cotações atuais das ações. Consultar a Seção 8.
NOSSO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APROVOU A OFERTA. ENTRETANTO, NEM NÓS OU NOSSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, O AGENTE DE INFORMAÇÕES OU A DEPOSITÁRIA FAZEMOS QUALQUER
RECOMENDAÇÃO QUANTO A OFERTAR OU DEIXAR DE OFERTAR SUAS AÇÕES E NÓS NÃO AUTORIZAMOS
NENHUMA PESSOA A FAZER TAL RECOMENDAÇÃO. VOCÊ DEVE DECIDIR SE OFERTA SUAS AÇÕES E, NESTE
CASO, QUANTAS AÇÕES SERÃO OFERTADAS. AO FAZÊ-LO, VOCÊ DEVE LER E AVALIAR CUIDADOSAMENTE
AS INFORMAÇÕES DESTA OFERTA DE COMPRA E A CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA, INCLUINDO
NOSSOS MOTIVOS PARA FAZER A OFERTA E DEVE DISCUTIR SE FAZ A OFERTA DE SUAS AÇÕES COM A SUA
CORRETORA OU OUTRO CONSULTOR FINANCEIRO OU FISCAL. CONSULTAR A SEÇÃO 2.
Nossos conselheiros e diretores nos orientaram no sentido de que eles não pretendem ofertar nenhuma de suas ações na Oferta.
Consultar a Seção 11.
Nem a SEC, tampouco quaisquer comissões de valores mobiliários estaduais aprovaram ou desaprovaram esta transação,
aprovaram os méritos ou a razoabilidade de tal transação, aprovaram a adequação ou exatidão das informações contidas neste
documento. Qualquer declaração em contrário é uma infração penal.
20 de novembro de 2017
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IMPORTANTE
Se você deseja oferecer todas ou parte de suas ações, adote uma das seguintes alternativas até às 23h59, horário de Nova Iorque
em 19 de dezembro de 2017, ou em outro horário e data nos quais a Oferta seja estendida: (1)(a) preencher e assinar a Carta de
Transmissão de acordo com as instruções da Carta de Transmissão, reconhecer sua assinatura na mesma caso isso seja exigido pela
Instrução 1 da Carta de Transmissão, enviar por correio ou entregar a Carta de Transmissão, juntamente com quaisquer outros
documentos exigidos, incluindo os certificados de ações à Depositária (definido no presente) ou (b) ofertar as ações de acordo com o
procedimento para transferência de ações escriturais definidos na Seção 3 ou (2) solicitar que seu banco, corretora, distribuidora,
sociedade fiduciária ou outra representante realize a transação por você. Caso você tenha ações registradas em nome de um banco,
uma corretora, distribuidora, sociedade fiduciária ou outra representante entre em contato com aquela instituição se quiser para ofertar
aquelas ações.
Os legítimos proprietários devem saber que sua corretora, distribuidora, banco comercial, sociedade fiduciária ou outra
representante podem estabelecer seu próprio prazo antecipado para participação na Oferta. Da mesma forma, os legítimos
proprietários que desejarem participar da oferta devem entrar em contato com sua corretora, distribuidora, banco comercial,
sociedade fiduciária ou outra representante assim que possível para determinar os prazos em que tais proprietários devem
agir para participar da Oferta.
Caso você queira ofertar ações e os certificados daquelas ações não estejam disponíveis imediatamente ou o procedimento de
transferência escritural não possa ser concluído oportunamente, ou o tempo não permita que todos os documentos exigidos cheguem à
Depositária antes do Encerramento (conforme definição no presente), sua oferta pode ser realizada com o seguinte procedimento para
entrega garantida definido na Seção 3.
Para ofertar ações apropriadamente você deve preencher a Carta de Transmissão de forma válida.
Nos termos de uma Oferta ao Preço de Compra as ações serão compradas de acordo com os termos e sujeita às condições da
Oferta ao Preço de Compra. Caso você queira maximizar as chances de que suas ações sejam compradas por nós, marque a caixa na
Seção da Carta de Transmissão com a legenda “Ações Oferecidas a um Preço determinado de acordo com a Oferta”. Caso concorde
em aceitar o preço de compra determinado na Oferta, suas ações serão consideradas oferecidas ao preço mínimo de US$ 9,23 por
ação. Você deve entender que essa opção pode reduzir o preço de compra pago por todas as ações compradas na Oferta e pode
fazer com que suas ações sejam compradas a um preço tão baixo quanto US$ 9,23 por ação. Consultar a Seção 3.
NÓS NÃO ESTAMOS FAZENDO A OFERTA E NÃO ACEITAREMOS NENHUMA AÇÃO OFERECIDA DE
ACIONISTAS EM QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE ISSO SERIA ILEGAL. ENTRETANTO, NÓS PODEMOS A NOSSO
EXCLUSIVO CRITÉRIO ADOTAR QUAISQUER AÇÕES QUE SEJAM NECESSÁRIAS PARA QUE FAÇAMOS ESTA
OFERTA AOS ACIONISTAS EM TAL JURISDIÇÃO.
SUJEITO À LEI APLICÁVEL (INCLUINDO A NORMA 13E–4(D)(2) NOS TERMOS DA LEI DE MERCADOS DE
CAPITAIS, A QUAL EXIGE QUE AS ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA OFERTA SEJAM DISSEMINADAS
IMEDIATAMENTE PARA OS DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS EM FORMA QUE VENHA A SER
RAZOAVELMENTE DESIGNADA PARA INFORMÁ-LOS SOBRE TAIS ALTERAÇÕES), A ENTREGA DESTA
OFERTA DE COMPRA NÃO DEVERÁ SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA CRIAR QUALQUER IMPLICAÇÃO DE
QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS OU INCORPORADAS POR REFERÊNCIA NESTA OFERTA DE COMPRA
ESTÃO CORRETAS EM QUALQUER MOMENTO APÓS A DATA DESTA OFERTA DE COMPRA OU QUE NÃO
HOUVE NENHUMA ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS OU INCORPORADAS POR REFERÊNCIA NO
PRESENTE OU EM NOSSOS NEGÓCIOS DESDE ESTA DATA.
NÓS NÃO AUTORIZAMOS NENHUMA PESSOA A FAZER QUALQUER RECOMENDAÇÃO EM NOSSO NOME
NO SENTIDO DE QUE VOCÊ DEVE FAZER A OFERTA OU EVITAR APRESENTAR SUAS AÇÕES NA OFERTA.
VOCÊ DEVE CONFIAR APENAS NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO OU QUE TENHAMOS
INDICADO A VOCÊ. NÓS NÃO AUTORIZAMOS NINGUÉM A FORNECER A VOCÊ INFORMAÇÕES OU FAZER
QUALQUER DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO À OFERTA, EXCETO POR AQUELAS CONTIDAS NESTA OFERTA DE
COMPRA E NA CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA. CASO ALGUÉM FAÇA QUALQUER
RECOMENDAÇÃO OU FORNEÇA QUALQUER INFORMAÇÃO OU DÊ QUALQUER DECLARAÇÃO, VOCÊ NÃO
DEVE CONFIAR NAQUELA RECOMENDAÇÃO, INFORMAÇÃO OU DECLARAÇÃO CONSIDERANDO QUE ELA
TENHA SIDO AUTORIZADA POR NÓS, PELO AGENTE DA INFORMAÇÃO OU A DEPOSITÁRIA.
As perguntas e pedidos de assistência podem ser dirigidas à Georgeson LLC, o Agente de Informações da oferta, em seu endereço
e número de telefone definido na última capa deste documento. As solicitações de cópias adicionais deste documento, a Carta de
Transmissão ou a Notificação de Entrega Garantida podem ser encaminhadas ao Agente de Informação.
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RESUMO DE TERMOS
Nós fornecemos este resumo de termos para sua conveniência. A Companhia pode ser designada "nós". Nós
nos referimos a nossas Ações Ordinárias Classe A como as "ações". Este resumo de termos destaca determinadas
informações relevantes no restante desta Oferta de Compra, mas você deve ter conhecimento de que ele não
descreve todos os detalhes da oferta na mesma medida descrita no restante desta Oferta de Compra. Nós o
incentivamos a ler toda a Oferta de Compra e a Carta de Transmissão relacionada, porque elas contêm os detalhes
completos da Oferta. Nós incluímos referências às seções deste documento onde você encontrará uma discussão
mais completa.
Quem está propondo a compra de minhas ações?
A Companhia está propondo a compra em dinheiro de até US$ 200,000,000 em ações ordinárias de classe A ao
valor nominal de US$ 0.01 por ação. Consultar a Seção 1.
Qual será o preço de compra das ações e qual será a forma de pagamento?
Nós estamos realizando esta Oferta por meio de um procedimento chamado “leilão holandês modificado”. De
acordo com os termos e sujeito às condições da Oferta, nós estamos ofertando a compra em dinheiro de ações nos
termos (i) das Ofertas de Leilão aos preços especificados pelos acionistas ofertantes de no máximo US$ 9,65 e no
mínimo US$ 9,23 por ação ou (ii) Ofertas ao Preço de Compra. As ações oferecidas nos termos das Ofertas de Preço
de Compra serão consideradas oferecidas a um preço de US$ 9,23 por ação (que é o preço mínimo por Ação nos
termos da Oferta) com a finalidade de determinar o Preço de Compra (definido a seguir). Consultar a Seção 1.
Nós selecionaremos o único preço de compra mais baixo (em múltiplos de US$ 0,06) (o "Preço de Compra”)
dentro da faixa de preços especificada para a Oferta que nos permita comprar o número máximo de ações com preço
de compra total de US$ 200.000.000,00 ou, caso um número de ações seja devidamente oferecido, o número menor
de ações que seja devidamente oferecido e não seja retirado. Nós anunciaremos publicamente o Preço de Compra
imediatamente após termos determinado tal preço. Nós compraremos todas as ações adquiridas na Oferta ao Preço
de Compra, mesmo que você tenha selecionado um preço de compra mais baixo do que o Preço de Compra, mas nós
não compraremos nenhuma ação oferecida a um preço acima do Preço de Compra.
Caso você queira aumentar as chances de compra de suas ações, você deve marcar a opção na Seção da Carta de
Transmissão que indica que você aceitará o Preço de Compra que determinarmos. Você precisa entender que essa
opção pode diminuir o preço de compra pago para todas as ações compradas na Oferta e pode fazer com que
suas ações sejam compradas a um preço tão baixo quanto US$ 9,23 por ação.
O Preço de Compra mínimo de US$ 9,23 por ação pode estar abaixo do preço de mercado de fechamento
para as ações na NYSE na data na qual o Encerramento ocorrer. Consultar a Seção 8. Os acionistas devem
obter as cotações de mercado atuais para as ações antes de decidir se ofertam suas ações.
Caso suas ações sejam compradas na Oferta, você receberá o Preço de Compra, líquido para a vendedora e em
dinheiro, menos quaisquer impostos retidos aplicáveis e sem juros, imediatamente após o Encerramento. Sob
nenhuma circunstância nós pagaremos juros sobre o Preço de Compra incluindo, mas não se limitando em virtude de
qualquer atraso de pagamento. A Oferta está programada para vencer às 23h59, horário da Cidade de Nova Iorque,
em 19 de dezembro de 2017, exceto quando a Oferta se estender ou for cancelada por nós. Consultar as Seções 1 e 5.
Quantas ações a Companhia comprará na Oferta?
Nós estamos ofertando a compra, ao Preço de Compra, das ações com um preço de compra total máximo de
US$ 200,000,000 na Oferta ou um valor mais baixo, caso ações suficientes não sejam devidamente oferecidas e não
sejam retiradas para permitir que compremos as ações a um preço de compra total de US$ 200,000,000. De acordo
com os termos e sujeitas às condições da Oferta, caso as ações com preço de compra total menor do que o agregado
de US$ 200.000.000,00 forem devidamente oferecidas e não retiradas, nós compraremos todas as ações assim
oferecidas e não retiradas antes do Encerramento ao Preço de Compra ou abaixo dele. Consultar a Seção 1.
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Como o Preço de Compra será determinado apenas após o Encerramento, o número de ações que serão
compradas não será conhecido antes daquela data. Assumindo que a Oferta seja totalmente subscrita ao Preço de
Compra máximo de US$ 9,65 por ação, nós compraríamos 20.725.389 ações, o que representaria aproximadamente
12,3% de nossas ações emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017. Ao Preço de Compra mínimo de US$
9,23 por ação nós compraríamos 21.668.472 ações caso a oferta esteja totalmente subscrita, o que representaria
aproximadamente 12,8% de nossas ações ordinárias Classe A emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017.
Além disso, no caso em que ações com preço de compra total acima de US$ 200.000.000,00 sejam oferecidas
na Oferta em ou abaixo do Preço de Compra, nós podemos exercer nosso direito de compra de um adicional máximo
de 2% de nossas ações em circulação sem estender o Encerramento. Nós também nos reservamos expressamente o
direito, a nosso exclusivo critério, de comprar outras ações, sujeitos às leis aplicáveis. Consultar a Seção 15.
A Oferta não está condicionada à oferta de qualquer número mínimo de ações oferecidas pelos acionistas, mas
está sujeita a determinadas outras condições. Consultar a Seção 7.
Como a Companhia pagará essas ações?
O preço de compra máximo total das ações da Oferta será de US$ 200,000,000. Nós esperamos que as despesas
da oferta sejam de aproximadamente US$ 750.000,00. Nós estimamos que pagaremos as ações oferecidas na Oferta
e todas as despesas aplicáveis à Oferta com nosso caixa e investimentos. Em 30 de setembro de 2017 nós tínhamos
aproximadamente US$ 596,7 milhões em dinheiro e investimentos. Consultar a Seção 9. A Oferta não é
condicionada separadamente ao recebimento de financiamento.
Por quanto tempo tenho que ofertas minhas ações?
Você pode ofertar suas ações até o vencimento da Oferta. A Oferta vencerá em 19 de dezembro de 2017 às
23h59, horário da Cidade de Nova Iorque, exceto quando seja estendida. Consultar a Seção 1. Caso uma corretora,
distribuidora, banco comercia, sociedade fiduciária ou outra representante detenha suas ações, é provável
que elas tenham um prazo menor por motivos administrativos, tal como quatro dias úteis antes do
vencimento da Oferta (por exemplo, 23h59, horário da Cidade de Nova Iorque, em 13 de dezembro de 2017),
para agir e instruí-los a aceitarem a oferta em seu nome. Nós o incentivamos a entrar em contato com a
corretora, distribuidora, banco comercial, sociedade fiduciária ou outra representante para saber qual é seu
vencimento. Consultar a Seção 3.
A Oferta pode ser estendida, alterada ou rescindida?
Nós podemos optar por estender a Oferta a qualquer momento e por qualquer motivo, sujeitos às leis aplicáveis.
Nós não podemos garantir a você que estenderemos a oferta, nem que indicaremos a duração de qualquer extensão
que possamos fornecer. Caso estendamos a oferta, nós retardaremos a aceitação de quaisquer ações que tenham sido
oferecidas. Nós também podemos alterar a oferta a nosso exclusivo critério ou rescindir a Oferta em determinados
casos. Consultar a Seção 15.
Como serei notificado se a Companhia estender a Oferta ou alterar seus termos?
Caso estendamos a Oferta, nós emitiremos um press release anunciando a extensão e o novo Encerramento às
09:00 horas, horário da Cidade de Nova Iorque, no dia útil após o Encerramento programado anteriormente
(conforme definição no presente). Nós anunciaremos qualquer alteração da Oferta por meio de um anúncio público
sobre a alteração. Consultar a Seção 15.
Qual é a finalidade da Oferta?
Estamos ofertando a compra de um valor total de até US$ 200,000,000 de nossas ações a um preço por ação
máximo de US$ 9,65 e mínimo de US$ 9,23 a ser financiado com nosso caixa e investimentos. Em 30 de setembro
de 2017 nós tínhamos aproximadamente US$ 596.7 milhões em caixa e investimentos. Nós usaremos uma parte de
nosso caixa e investimentos para financiar a Oferta. Após avaliar os requisitos de capital esperado de nossas
operações e outros compromissos de caixa esperados, nosso Conselho de Administração acredita que a compra de
nossas ações na Oferta seja consistente com nossa alocação estratégica de capital. A Oferta representa uma
oportunidade para que retornemos o capital de nossos acionistas que optaram por ofertar suas ações, sujeitos aos
termos e condições da Oferta. Além disso, os acionistas que não participarem da Oferta aumentaram
ii
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automaticamente suas participações percentuais relativas em nossa empresa e em nossas operações futuras sem
custo adicional para eles. A Oferta também fornece aos acionistas (particularmente aqueles que devido à proporção
de suas participações talvez não possam vender suas ações sem algum efeito potencial no preço da ação) uma
oportunidade de obter liquidez em relação a todas ou parte de suas ações, sem o potencial de afetar o preço da ação e
os custos normais de transação associados às vendas de mercado. Consultar a Seção 2.
Quais são as condições significativas para a Oferta?
Nossa obrigação de aceitar e pagar suas ações oferecidas depende de várias condições que devem ser atendidas
ou renunciadas antes do Encerramento incluindo, mas não se limitando a:















Nenhuma alteração significativa nas condições gerais políticas, de mercado, econômicas ou financeiras nos
Estados Unidos ou no exterior e que tenham probabilidade razoável de afetar desfavoravelmente nossos
negócios ou a negociação das ações que tenha ocorrido.
Nenhuma suspensão geral ou limitação geral dos preços das ações ou de sua negociação em qualquer bolsa
de valores nos Estados Unidos ou no mercado de balcão ou a declaração de uma moratória bancária ou
qualquer suspensão de pagamento em relação aos bancos dos Estados Unidos tenha ocorrido.
Nenhuma ação legal tenha sido movida e nós não tenhamos recebido notificação sobre nenhuma ação legal,
a qual poderia afetar a Oferta de modo razoável e desfavoravelmente.
Ninguém tenha proposto, anunciado ou feito uma proposta ou oferta de permuta (além desta Oferta),
incorporação, combinação de negócios ou outra transação semelhante que nos envolva.
Ninguém tenha apresentado uma Notificação e Formulário de Relatório nos termos da Lei de
Aperfeiçoamentos Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976 e alterações, ou feito um anúncio público que
reflita uma intenção de adquirir nossa empresa ou quaisquer de nossas subsidiárias.
Nenhuma alteração desfavorável relevante em nossos negócios, condição (financeira ou não), ativos,
receita, operações, perspectivas ou participação acionária tenha ocorrido.
Nossa determinação de que a consumação da Oferta e a compra de ações nos termos da Oferta não fará
com que nossas ações (1) sejam canceladas na NYSE ou se qualifiquem para cancelamento nos termos da
Lei de Mercado de Capitais de 1934 e alterações (a "Lei de Mercado de Capitais") ou (2) sejam mantidas
no registro por menos de 300 pessoas.
Nenhuma redução de mais de 10% da Média Industrial Dow Jones, o Índice Composto da NYSE ou o
Índice Composto S&P 500, medido a partir da data da Oferta tenha ocorrido.
Nenhuma redução de 10% ou mais no preço d e mercado das ações no fechamento da NYSE em 17 de
novembro de 2017 (US$ 8,39) tenha ocorrido.

A Oferta está sujeita a várias outras condições descritas com maiores detalhes na Seção 7.
Como a Oferta afetará o número de ações em circulação e o número de detentores registrados da
Companhia?
Em 20 de novembro de 2017, nós tínhamos 168.892.385 Ações Ordinárias Classe A emitidas e em circulação
(excluindo 5.462.956 Ações Ordinárias Classe A mantidas em tesouraria). Ao Preço de Compra máximo de US$
9,65 por ação nós poderíamos comprar 20.725.389 ações caso a oferta esteja totalmente subscrita, o que
representaria aproximadamente 12,3% de nossas ações ordinárias Classe A emitidas e em circulação em 20 de
novembro de 2017. Ao Preço de Compra mínimo de US$ 9,23 por ação nós compraríamos 21.668.472 ações caso a
oferta esteja totalmente subscrita, o que representaria aproximadamente 12,8% de nossas ações ordinárias Classe A
emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017.
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Caso a Oferta seja totalmente subscrita ao Preço de Compra máximo de US$ 9,65 por ação e nós não exerçamos
nosso direito de compra de quaisquer ações adicionais, nós teremos aproximadamente 148.166.996 ações em
circulação após a compra das ações oferecidas na Oferta. Caso a oferta seja totalmente subscrita ao preço de Compra
mínimo de US$ 9,23 por ação e nós não exerçamos nosso direito de compra de quaisquer ações adicionais, nós
teremos aproximadamente 147.223.913 ações em circulação após a compra das ações oferecidas na Oferta. O
número real de ações em circulação dependerá do número de ações oferecidas e compradas na Oferta. Consultar a
Seção 2.
Se algum dos acionistas que (i) detenha ações em seu próprio nome como detentor registrado ou (ii) seja
"detentor registrado" como participante no sistema Depository Trust Company’s (“DTC”) cujo nomes apareça em
uma listagem de posição de ações oferte suas ações por completo e aquela oferta seja aceita por completo, o número
de nossos detentores registrados seria reduzido. Consultar a Seção 2.
Os acionistas que não tenham suas ações compradas na Oferta terão um aumento proporcional em sua
participação acionária relativa na Companhia. Consultar a Seção 2.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo uma sociedade pública?
Sim. A conclusão da Oferta de acordo com seus termos e condições não deve fazer com que a Companhia seja
retirada da lista da NYSE, nem deixe de estar sujeita aos requisitos de relatório periódico da Lei de Mercado de
Capitais. Uma das condições para nossa obrigação de compra de ações nos termos da Oferta é que a consumação da
Oferta e a compra das ações não faça com que as ações (1) sejam mantidas em registro por menos de 300 pessoas;
ou (2) sejam retiradas da lista da NYSE, nem se qualifiquem para cancelamento de registro nos termos da Lei de
Mercado de Capitais. Consultar a Seção 7.
Como eu oferto minhas ações?
Caso queira ofertar todas ou parte das suas ações, você deve fazer uma das seguintes coisas antes das 23h59,
horário de Nova Iorque em 19 de dezembro de 2017, ou em hora e data posteriores em que a Oferta venha a ser
estendida:









Caso suas ações estejam registradas em nome de uma corretora, distribuidora, banco comercial, sociedade
fiduciária ou outra representante, você deve entrar em contato com a representante e solicitar que ela
ofereça suas ações em seu nome.
Se você detém certificados em seu próprio nome, você deve preencher e assinar uma Carta de Transmissão
de acordo com suas instruções e entregá-la juntamente com quaisquer garantias de assinatura que sejam
exigidas, bem como os certificados de suas ações e quaisquer outros documentos exigidos pela Carta de
Transmissão à Computershare Trust Company, N.A. que é Depositária da Oferta.
Se você for uma instituição participante da instituição de transferência escritural (conforme definição para
o termo no presente instrumento), você deve ofertar suas ações de acordo com o procedimento para
transferência escritural descrito na Seção 3.
Caso não consiga entregar os certificados das ações ou outros documentos necessários à Depositária ou não
possa cumprir o procedimento de transferência escritural no prazo exigido, você deve cumprir o
procedimento de entrega garantida descrito na Seção 3.

Você pode entrar em contato com o Agente de Informações ou com sua corretora para obter assistência. Os
detalhes de contato do Agente de Informações estão na última página desta Oferta de Compra. Consultar a Seção 3 e
as Instruções da Carta de Transmissão.
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Em qual ordem as ações oferecidas devem ser compradas? As ações oferecidas serão rateadas? O que
acontece se forem oferecidos US$ 200.000.000,00 adicionais no Preço de Compra total das ações ou abaixo
dele?
Se os termos e condições da Oferta foram atendidos ou renunciados e as ações com preço de compra total
abaixo de US$ 200.000.000,00 forem devidamente oferecidas e não retiradas, nós compraremos todas as ações
assim oferecidas e não retiradas.
Caso os termos e condições da Oferta tenham sido atendidos ou renunciados e as ações com preço de compra
total acima de US$ 200.000.000,00 (ou um preço de compra total maior que venhamos a escolher para a compra,
sujeitos à lei aplicável) sejam devidamente oferecidas e não retiradas, nós compraremos as ações na seguinte ordem
de prioridade:







Em primeiro lugar, nós compraremos todas as "frações" com menos de 100 ações ao Preço de Compra dos
acionistas que ofertarem devidamente todas as suas ações detidas de forma usufrutuária ou registradas por
tal detentor de frações em ou abaixo do Preço de Compra e que não as retire devidamente antes do
Encerramento (as ofertas de menos do que todas as ações detidas de forma usufrutuária ou registradas por
tal detentor de frações não se qualificarão para esta preferência);
Em segundo lugar, após a compra de todos os lotes de frações que foram devidamente oferecidos em ou
abaixo do Preço de Compra, sujeitos às disposições de oferta condicional descritas na Seção 6, nós
compraremos as ações ao Preço de Compra de todos os detentores que ofertarem devidamente suas ações
ao Preço de Compra ou abaixo dele e não as retirarem antes do Encerramento (exceto pelos acionistas que
ofereceram ações condicionalmente e tal condição não tenha sido atendida), em base proporcional, com os
devidos ajustes para evitar compras de ações fracionárias, até que tenhamos adquirido ações com um preço
de compra total de US$ 200.000.000,00 (ou um preço de compra total maior que venhamos a escolher,
sujeito à lei aplicável); e
Em terceiro lugar, apenas se for necessário para permitir que compremos as ações com preço de compra
total de US$ 200.000.000,00 (ou preço de compra total maior das ações que decidirmos comprar, sujeitos à
lei aplicável), nós compraremos as ações ao Preço de Compra dos acionistas que tenham ofertado
devidamente as ações ao Preço de Compra ou abaixo dele de forma condicional (cuja condição não tenha
sido inicialmente atendida) por lote aleatório na medida possível. Para se qualificar para a compra por lote
aleatório, os acionistas cujas ações sejam oferecidas condicionalmente devem ter ofertado devidamente
todas as suas ações e não terem retirado essas ações antes do Encerramento.

Assim, nós não podemos comprar todas as ações que você ofertar mesmo que você as oferte ao Preço de
Compra ou abaixo dele. Consultar a Seção 1.
Eu estarei sujeito a rateio caso tenha menos do que 100 ações e oferte todas as minhas ações?
Se você for o proprietário usufrutuário ou registrado de menos de 100 ações no total, ofertar devidamente todas
aquelas ações antes que a Oferta expire e preencher a Seção intitulada “Lotes Fracionários” na Carta de Transmissão
e, se aplicável, na Notificação de Entrega Garantida, nós compraremos todas as suas ações sem sujeitá-las ao
processo de rateio. Consultar a Seção 1.
Eu posso retirar minha oferta após ter oferecido as ações na Oferta?
Sim. Você pode retirar quaisquer ações que tenha oferecido a qualquer momento até as 23h59, horário da
Cidade de Nova Iorque, de 19 de dezembro de 2017, exceto quando estendermos a Oferta, caso em que você pode
retirar suas ações até o vencimento estendido da Oferta. Caso não tenhamos aceito o pagamento das ações que você
nos propôs, você também pode retirar suas ações a qualquer momento após as 23h59, horário da Cidade de Nova
Iorque, em 18 de janeiro de 2018. Consultar a Seção 4.
Como eu retiro as ações que ofereci anteriormente?
Para retirar as ações, você deve entregar à Depositária uma notificação por escrito de retirada com as
informações exigidas durante o período no qual você ainda tiver direito a retirar as ações. Sua notificação de retirada
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deve especificar seu nome, o número de ações a serem retiradas e o nome do detentor registrado dessas ações.
Alguns requisitos adicionais se aplicam quando os certificados das ações a serem retiradas foram entregues à
Depositária ou se as suas ações foram oferecidas nos termos do procedimento para transferência escritural definidos
na Seção 3. Consultar a Seção 4. Caso você tenha ofertado suas ações dando instruções a um banco, corretora,
distribuidora, sociedade fiduciária ou outra representante, você deve instruir aquela pessoa para que providencie a
retirada de suas ações.
A Companhia ou seu Conselho de Administração adotou uma posição na Oferta?
Nosso Conselho de Administração aprovou a Oferta. Entretanto, nem nós, tampouco nosso Conselho de
Administração, o Agente de Informações ou a Depositária faz qualquer recomendação a você quanto a ofertar ou
não suas ações. Você deve tomar sua decisão quanto a ofertar suas ações e, neste caso, quanto ao número de ações a
serem ofertadas. Ao fazê-lo, você deve ler cuidadosamente as informações desta Oferta de Compra e da Carta de
Transmissão Relacionada, incluindo nossos motivos para fazer a Oferta.
Os conselheiros e diretores da Companhia ofertarão ações na oferta?
Nossos conselheiros e diretores nos informaram que não pretendem ofertar nenhuma de suas ações na Oferta.
Assim, a Oferta aumentará as participações proporcionais de nossos conselheiros e diretores. Entretanto, após o
encerramento da Oferta, nossos conselheiros e diretores podem, em conformidade com a lei aplicável, vender suas
ações em transações do mercado aberto após a Oferta a preços que podem ou não ser mais favoráveis do que o preço
de compra a ser pago a nossos acionistas na Oferta. Consultar a Seção 11.
Caso eu resolva não fazer oferta, como a Oferta afetará minhas ações?
Os acionistas que não ofertarem suas ações deterão uma participação percentual maior em nosso capital
acionário em circulação após a consumação da Oferta. Consultar a Seção 2.
Qual é o preço de mercado recente de minhas ações?
Em 17 de novembro de 2017, o último dia de negociações antes daquele anúncio, o preço de fechamento da
NYSE para nossas ações foi de US$ 8,39 e o preço de fechamento de nossos BDRs na B3 foi de R$ 27,40. Você
deve obter as cotações de mercado atualizadas para as ações antes de resolver se deseja fazer a oferta de suas
ações. Consultar a Seção 8.
Quando e como a Companhia pagará as ações que eu ofertar?
Nós pagaremos o Preço de Compra das ações que comprarmos, em dinheiro, menos quaisquer impostos retidos
e sem juros, imediatamente após o Encerramento e a aceitação das ações para pagamento. Nós anunciaremos
publicamente os resultados preliminares da Oferta, incluindo o Preço de Compra e as informações preliminares
sobre qualquer rateio esperado, no dia útil após o Encerramento. Entretanto, nós não esperamos anunciar os
resultados finais de qualquer rateio ou o Preço de Compra e começarmos a pagar as ações ofertadas antes de
aproximadamente três dias úteis após o Encerramento. Nós pagaremos as ações aceitas para compra depositando o
Preço de Compra total junto à Depositária após o Encerramento. A Depositária agirá como nossa representante e
transmitirá a você o pagamento de todas as suas ações aceitas para pagamento. Consultar a Seção 5.
Eu terei que pagar as comissões de corretagem se ofertar minhas ações?
Se você for o proprietário registrado de suas ações e ofertá-las diretamente à Depositária, você não terá que
pagar a corretagem nem despesas semelhantes. Se você detiver suas ações por meio de um banco, corretora,
distribuidora, sociedade fiduciária ou outra representante e aquela pessoa ofertar suas ações em seu nome, aquela
pessoa pode cobrar uma taxa por tal serviço. Você deve consultar seu banco, corretora, distribuidora, sociedade
fiduciária ou outra representante para determinar quais taxas se aplicam. Consulta a Seção 3.
Quais são as consequências da oferta de minhas ações para o imposto de renda federal dos EUA?
Em geral você estará sujeito a tributação do imposto de renda federal dos EUA quando o pagarmos em dinheiro
em troca das ações que você ofertar na Oferta. O recebimento de caixa pelas suas ações ofertadas em geral será
tratado para fim do imposto de renda federal dos EUA como (1) uma venda ou permuta ou (2) uma distribuição em
vi
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relação às ações da Companhia. Consultar a Seção 14. Nós recomendamos que você consulte seu consultor fiscal
em relação à sua situação em particular.
Eu terei que pagar o imposto sobre transferência de ações caso oferte minhas ações?
Nós pagaremos todos os impostos sobre transferência de ações, exceto quando o pagamento for feito ou se as
ações não ofertadas nem aceitas para pagamento devam ser registradas em nome de alguém que não seja o detentor
registrado, ou os certificados apresentados sejam registrados em nome de alguém que não seja a pessoa que assina a
Carta de Transmissão. Consultar a Seção 5.
Com quem eu posso falar se tiver dúvidas?
Se você tiver alguma dúvida em relação à Oferta, entrar em contato com a Georgeson LLC, o Agente de
Informações. As informações de Contato do Agente de Informações estão na última página desta Oferta de Compra.
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DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Esta Oferta de Compra contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações sobre
fatos históricos são ou podem ser declarações prospectivas. Por exemplo, as declarações relativas a projeções,
previsões, expectativas, estimativas ou previsões e declarações que descrevam nossos objetivos, desempenho futuro,
planos ou objetivos são ou podem ser declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas refletem as
expectativas atuais da administração relativas a resultados e eventos futuros e podem ser identificadas de forma
geral pelo uso de expressões tais como "pode", "será", "poderia", "deveria", "provável", "previsto", "potencial",
"contínuo", "futuro", "estimar", "acreditar", "esperar", "prever", "pretender", "planejar" e outras palavras ou frases
semelhantes, bem como declarações no tempo futuro.
As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e não conhecidos, incertezas e outros fatores que
podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações sejam diferentes de quaisquer resultados
futuros, desempenho e realizações expressos ou implícitos nestas declarações. Os seguintes riscos e incertezas
importantes poderiam afetar nossos resultados futuros, fazendo com que aqueles resultados diferissem de modo
significativo daqueles expressos em nossas demonstrações prospectivas:


condições econômicas, políticas, demográficas e de negócios no Brasil e no mundo e a ciclicidade que afeta
nossos preços de venda;



os efeitos das crises financeiras e econômicas globais e no Brasil;



nossa capacidade de implementar nossa estratégia de expansão em outras regiões do Brasil e mercados
internacionais por meio do crescimento orgânico, aquisições ou Joint Ventures;



nossa capacidade de competir com êxito, incluindo como resultado dos desenvolvimentos competitivos, em
todos os segmentos e mercados geográficos onde no momento realizamos negócios ou possamos vir a
realizar negócios no futuro;



nossa capacidade de implementar nosso plano de gastos de capital, incluindo nossa capacidade de
conseguir financiamento quando exigido e em termos razoáveis;



intervenção governamental, resultando em alterações na economia, impostos e tarifas que afetam os
mercados nos quais operamos;



o preço do gás natural, etanol e de outros combustíveis, bem como do açúcar;



falha de equipamento e interrupções de serviço;



condições meteorológicas desfavoráveis (incluindo sem limitação em relação à menor demanda pelos
serviços da Rumo como resultado de safras fracas de grãos causadas por condições climáticas
desfavoráveis);



alterações na demanda do consumidor;



alterações em nossos negócios;



nossa capacidade de trabalhar com êxito com nossos parceiros para operar nossas parcerias (tais como a
Raízen Combustíveis S.A. e a Raízen Energia S.A.);



avanços tecnológicos no setor de etanol e avanços no desenvolvimento de alternativas para o etanol;



intervenção governamental e barreiras comerciais, resultando em alterações na economia, impostos, taxas,
preços ou ambiente regulatório, incluindo em relação a nossos negócios regulamentados, tais como a
Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (“Comgás”) e a Rumo;



inflação, depreciação, avaliação e desvalorização do real brasileiro;



outros fatores que possam afetar nossa condição financeira, liquidez e os resultados de nossas operações; e
viii
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os outros riscos e incertezas descritos em nosso Relatório Anual no Formulário 20-F para o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2016, incluindo os fatores de risco contidos no “Item 3. Informações
Principais –– D. Fatores de Risco" do presente documento.

Esses fatores não são necessariamente todos os fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados
reais diferissem de modo significativo daqueles expressos em quaisquer de nossas declarações prospectivas. Os
outros fatores, incluindo aqueles desconhecidos ou imprevisíveis também poderiam ter efeitos desfavoráveis
essenciais sobre nossos resultados futuros.
As declarações prospectivas incluídas nesta Oferta são feitas apenas na data desta Oferta de Compra. Exceto
conforme seja exigido por lei ou regulamentação, nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar as
declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias posteriores.

ix
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INTRODUÇÃO
Aos Detentores de nossas Ações Ordinárias Classe A:
Por este instrumento nós ofertamos a compra de ações da Companhia com preço de compra total de até US$
200.000.000,00 (ou valor menor caso um número suficiente de ações não seja devidamente ofertado e não retirado
para permitir que compremos as ações com preço de compra total de US$ 200.000.000,00) usando o caixa em mãos.
De acordo com os termos e sujeito às condições desta Oferta de Compra e a Carta de Transmissão nós estamos
ofertando a compra de ações nos termos das (i) Ofertas de Leilão aos preços especificados pelos acionistas
ofertantes de no máximo US$ 9,65 e no mínimo US$ 9,23 por ação ou (ii) Ofertas ao Preço de Compra. Após o
Encerramento e mediante os termos e sujeito às condições da Oferta nós determinaremos um único preço por ação, o
qual não excederá US$ 9,65 nem será menor do que US$ 9,23 por ação, o qual pagaremos pelas ações devidamente
ofertadas e não retiradas da Oferta, levando em conta o número total de ações ofertadas e os preços especificados
pelos acionistas ofertantes. Nós selecionaremos um único menor preço por Ação (em múltiplos de US$ 0,06) de no
máximo US$ 9,65 e no mínimo US$ 9,23 por ação que nos permitirá comprar o número máximo de ações
devidamente ofertadas na Oferta e não retiradas, a um preço de compra total máximo de US$ 200.000.000,00. As
Ações ofertadas nos termos das Ofertas ao Preço de Compra serão consideradas como tendo sido ofertadas a um
preço de US$ 9,23 por ação (que é o preço mínimo por ação nos termos da oferta) com a finalidade de determinar o
Preço de Compra. Todas as ações adquiridas na oferta serão adquiridas ao Preço de Compra, mesmo que você tenha
selecionado um preço de compra menor do que o Preço de Compra, mas nós não compraremos nenhuma ação
ofertada a um preço acima do Preço de Compra. Nossa Oferta é feita de acordo com os termos e sujeita às condições
definidas nesta Oferta de Compra e na Carta de Transmissão relacionada, as quais juntamente com as alterações ou
suplementações feitas de tempos em tempos constituirão a Oferta.
A Oferta não está condicionada ao recebimento de financiamento ou à oferta de qualquer número mínimo de
ações. Entretanto, a Oferta está sujeita a outras condições. Nossa obrigação de aceitar e pagar as ações devidamente
ofertadas em ou abaixo do Preço de Compra e não retiradas nos termos da Oferta está condicionada ao atendimento
ou à renúncia destas condições. Consultar a Seção 7.
A Oferta vencerá às 23h59, horário da Cidade de Nova Iorque, em 19 de dezembro de 2017, exceto
quando seja estendida (sendo que tal data e suas extensões serão designadas “Encerramento”).
Apenas as ações devidamente ofertadas ao Preço de Compra ou abaixo dele que selecionarmos e que não sejam
devidamente retiradas serão compradas. Entretanto, devido ao rateio, a prioridade e as disposições de oferta
condicional de “Lotes Fracionários" descritas nesta Oferta de Compra, todas as ações ofertadas em ou abaixo do
preço de Compra que selecionarmos não serão compradas quando mais do que o preço de compra total das ações
que buscamos for ofertado. Nós devolveremos quaisquer ações que não compramos, incluindo as ações que forem
ofertadas a preços superiores ao Preço de Compra e que não sejam devidamente retiradas e as ações não compradas
por conta do rateio ou de ofertas condicionais, em cada caso, imediatamente após o Encerramento. Consultar a
Seção 1.
De acordo com as normas da SEC, nós podemos alterar a Oferta para compra de um adicional de até 2% das
ações em circulação, sem estender o Encerramento. Consultar as Seções 1 e 15.
Os acionistas ofertantes cujas ações estejam registradas em seus próprios nomes e que façam a oferta
diretamente à Computershare Trust Company, N.A., a Depositária da Oferta, não serão obrigados a pagar as taxas
ou comissões de corretagem ou, exceto conforme seja definido na Instrução nº 6 da Carta de Transmissão, os
impostos sobre transferência de ações sobre nossa compra de ações nos termos da Oferta. Caso você detenha suas
ações por meio de um banco, corretora, distribuidora, sociedade fiduciária ou outra representante e aquela pessoa
oferte suas ações em seu nome, aquela pessoa pode cobrar uma taxa por tal serviço. Você deve consultar seu banco,
corretora, distribuidora, sociedade fiduciária ou outra representante para determinar as taxas aplicáveis.
Os acionistas devem preencher a seção da Carta de Transmissão relacionada ao preço com o qual eles estão
ofertando as ações para ofertar as ações adequadamente.
NOSSO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APROVOU A OFERTA. ENTRETANTO, NEM NÓS
OU NOSSO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, O AGENTE DE INFORMAÇÕES OU A
1
#89809523v21

DEPOSITÁRIA FAZEMOS QUALQUER RECOMENDAÇÃO QUANTO A OFERTAR OU DEIXAR DE
OFERTAR SUAS AÇÕES E NÓS NÃO AUTORIZAMOS NENHUMA PESSOA A FAZER TAL
RECOMENDAÇÃO. VOCÊ DEVE DECIDIR SE OFERTA SUAS AÇÕES E, NESTE CASO, QUANTAS
AÇÕES SERÃO OFERTADAS. AO FAZÊ-LO, VOCÊ DEVE LER E AVALIAR CUIDADOSAMENTE AS
INFORMAÇÕES DESTA OFERTA DE COMPRA E A CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA E
DEVE DISCUTIR SE FAZ A OFERTA DE SUAS AÇÕES COM A SUA CORRETORA OU OUTRO
CONSULTOR FINANCEIRO OU FISCAL. CONSULTAR A SEÇÃO 2.
Nossos conselheiros e diretores tem o direito de participar da oferta nas mesmas bases dos outros acionistas.
Entretanto, nossos conselheiros e executivos nos informaram que não pretendem ofertar nenhuma de suas ações na
Oferta. Como resultado, a Oferta aumentará a participação proporcional dos conselheiros e diretores (excluindo o
presidente do nosso Conselho de Administração, o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello) para aproximadamente
0,37%; e (ii) o presidente do nosso Conselho de Administração, o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, para
aproximadamente 9,86%; do número total de ações em circulação em 20 de novembro de 2017, supondo que
compraremos 21.668.472 ações na Oferta. Entretanto, após o encerramento da Oferta, nossos conselheiros e
diretores podem, em conformidade com a lei aplicável, vender suas ações em transações do mercado aberto a preços
que podem ou não ser mais favoráveis do que o preço de compra a ser pago a nossos acionistas na Oferta. Consultar
a Seção 11.
A Seção 14 desta Oferta de Compra descreve as consequências significativas para o imposto de renda federal
dos EUA de uma venda de ações nos termos da Oferta.
Nós pagaremos as taxas e despesas da Georgeson LLC, do Agente de Informações e da Computershare Trust
Company, N.A., a Depositária que sejam incorridas em relação a esta Oferta. Consultar a Seção 16.
Se algum dos acionistas que detém ações em seu próprio nome como detentor registrado ou que seja "detentor
registrado" como participante no sistema DTC cujo nome apareça em uma listagem de posição de ações oferte suas
ações por completo e aquela oferta seja aceita por completo, o número de nossos detentores registrados seria
reduzido.
Ao Preço de Compra máximo de US$ 9,65 por ação nós poderíamos comprar 20.725.389 ações caso a oferta
esteja totalmente subscrita, o que representaria aproximadamente 12,3% de nossas ações ordinárias de Classe A
emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017. Ao Preço de Compra mínimo de US$ 9,23 por ação nós
compraríamos 21.668.472 ações caso a oferta esteja totalmente subscrita, o que representaria aproximadamente
12,8% de nossas ações ordinárias de Classe A emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017.
As ações estão listadas e são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (“NYSE”) sob o símbolo “CZZ”.
Os BDRs que representam nossas ações estão listados na B3 e são negociados sob o símbolo “CZLT33”. Em 17 de
novembro de 2017, o último dia de negociação antes daquele anúncio, o preço de fechamento de nossas ações na
NYSE era de US$ 8,39 e o preço de fechamento de nossos BDRs na B3 era de R$ 27,40. Os acionistas devem obter
as cotações atuais das ações antes decidirem se ofertam suas ações. Consultar a Seção 8.
Esta Oferta de Compra e a Carta de Transmissão contêm informações importantes que você deve ler
cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão relativa à Oferta.
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A OFERTA DE COMPRA DE AÇÕES
1.

Número de Ações; Rateio

Geral. Nos termos e sujeitos às condições da Oferta, nós compraremos as ações com preço de compra total de
até US$ 200.000.000,00 que sejam devidamente ofertadas e não retiradas de acordo com a Seção 4 antes do
Encerramento, conforme está definido abaixo, a um Preço de Compra máximo de US$ 9,23 e mínimo de US$ 9,65
por ação, em dinheiro, menos quaisquer impostos retidos aplicáveis e sem juros. Se, com base no Preço de Compra,
as ações com preço de compra total menor do que US$ 200.000.000,00 forem devidamente ofertadas e não retiradas,
nós compraremos todas as ações devidamente ofertadas e não retiradas (nos termos e sujeitos às condições da
Oferta).
O termo "Encerramento" significa 23h59, horário da Cidade de Nova Iorque, em 19 de dezembro de 2017,
exceto quando nós estendamos o período, a nosso exclusivo critério, durante o qual a Oferta permanecerá aberta,
caso em que o termo "Encerramento" se referirá à última data e hora na qual a Oferta estendida por nós expirará.
Consultar a Seção 15 para obter uma descrição de nosso direito de estender, retardar, terminar o alterar a Oferta. De
acordo com as normas da SEC, nós podemos alterar a Oferta para comprar até 2% adicionais das ações em
circulação, sem estender o Encerramento. Consultar a Seção 15.
Caso a Oferta seja subscrita acima do limite, conforme é descrito abaixo, as ações devidamente ofertas ao Preço
de Compra ou abaixo dele e não retiradas estarão sujeitas a rateio, exceto pelas frações. O período de rateio e, exceto
conforme está descrito aqui, os direitos de retirada vencem no Encerramento.
De acordo com a Instrução 3 da Carta de Transmissão, os acionistas que desejarem ofertar ações devem:




especificar que eles estão dispostos a vender suas ações para nós ao preço determinado na Oferta (uma
"Oferta ao Preço de Compra); ou;
especificar o preço máximo de US$ 9,65 e mínimo de US$ 9,23 por ação (em múltiplos de US$ 0,06) pelo
qual eles estão dispostos a vender suas ações para nós na Oferta (uma "Oferta em Leilão").

Imediatamente após o Encerramento nós determinaremos de acordo com os termos e as condições da Oferta um
único preço por ação que pagaremos pelas ações devidamente ofertadas e não retiradas de acordo com a Oferta,
levando em conta o número de ações ofertadas e os preços com os quais elas são ofertadas. Nós selecionaremos o
preço de compara mais baixo especificado pelos acionistas ofertantes que nos permitirá comprar o número máximo
de ações com preço de compra total de US$ 200.000.000,00 (ou um valor menor caso não seja ofertadas ações
suficientes e não sejam retiradas para permitir que compremos as ações com preço de compra total de US$
200.000.000,00). Todas as ações compradas na Oferta serão compradas ao mesmo Preço de Compra. Caso os
acionistas ofertantes queiram maximizar a chance de que suas ações sejam compradas, eles devem marcar a caixa na
seção da Carta de Transmissão intitulada "Ações ofertadas a um Preço Determinado de acordo com a Oferta”.
Observe que essa opção pode resultar na compra das ações ofertadas a um preço tão baixo quanto US$ 9,23 por
ação.
Apenas as ações devidamente ofertadas ao Preço de Compra ou abaixo dele e que não sejam devidamente
retiradas serão compradas. As ações devidamente ofertadas de acordo com uma Oferta em Leilão não serão
compradas se o preço especificado na Oferta em Leilão for maior do que o Preço de Compra. Entretanto, devido à
prioridade de "Lotes Fracionários", o rateio e as disposições de oferta condicional da Oferta, todas as ações ofertadas
ao Preço de Compra ou abaixo dele não serão compradas se as ações com preço de compra total maior do que US$
200.000.000,00 forem devidamente ofertadas e não retiradas. Todas as ações ofertadas e não compradas na Oferta,
incluindo as ações ofertadas ao Preço de Compra ou abaixo dele e as ações não compradas por conta do rateio ou de
ofertas condicionais serão devolvidas aos acionistas ofertantes às nossas custas imediatamente após o Encerramento.
Se (i) aumentarmos o preço que pode ser pago pelas ações acima de US$ 9,65 por ação ou reduzirmos o preço
que pode ser pago pelas ações abaixo de US$ por ação; (ii) aumentarmos o número máximo de ações que podemos
comprar na Oferta em mais do que 2,0% de nossas ações em circulação ou (iii) reduzirmos o valor das ações que
podemos comprar na Oferta, então a Oferta deve permanecer aberta por no mínimo dez dias úteis após a data em que
aquela notificação sobre o aumento ou a diminuição for publicada pela primeira vez, enviada ou dada na forma
especificada na Seção 15.
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A OFERTA NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO DE FINANCIAMENTO NEM A
QUALQUER NÚMERO MÍNIMO DE AÇÕES OFERTADAS. ENTRETANTO, NOSSA OBRIGAÇÃO DE
ACEITAR E PAGAR PELAS AÇÕES DEVIDAMENTE OFERTADAS NOS TERMOS DA OFERTA ESTÁ
SUJEITA ÀS OUTRAS CONDIÇÕES. CONSULTAR A SEÇÃO 7.
Prioridade de Compras. Nos termos e sujeitos às condições da Oferta, caso as ações com preço de compra total
menor do que US$ 200.000.000,00 forem ofertadas adequadamente e não forem retiradas nós compraremos todas as
ações devidamente ofertadas e não retiradas. Sujeitos às condições da Oferta, caso as ações com preço de compra
total maior do que US$ 200.000.000,00 (ou preço maior de compra total das ações que optarmos por comprar,
sujeitos à lei aplicável) sejam devidamente ofertadas e não retiradas, nós compraremos as ações na seguinte ordem
de prioridade:







Em primeiro lugar, nós compraremos todos os Lotes Fracionários com menos de 100 ações ao Preço de
Compra dos acionistas que ofertarem devidamente todas as suas ações detidas de forma usufrutuária ou
registradas por tal detentor de frações em ou abaixo do Preço de Compra e que não as retire devidamente
antes do Encerramento (as ofertas de menos do que todas as ações detidas de forma usufrutuária ou
registradas por tal detentor de Lotes Fracionários não se qualificarão para esta preferência);
Em segundo lugar, após a compra de todos os Lotes Fracionários que foram devidamente ofertados em ou
abaixo do Preço de Compra, sujeitos às disposições de oferta condicional descritas na Seção 6, nós
compraremos as ações ao Preço de Compra de todos os detentores que ofertarem devidamente suas ações
ao Preço de Compra ou abaixo dele e não as retirarem antes do Encerramento (exceto pelos acionistas que
ofertaram ações condicionalmente e tal condição não tenha sido atendida), em base proporcional, com os
devidos ajustes para evitar compras de ações fracionárias, até que tenhamos adquirido ações com um preço
de compra total de US$ 200.000.000,00 (ou um preço de compra total maior que venhamos a escolher,
sujeito à lei aplicável); e
Em terceiro lugar, apenas se for necessário para permitir que compremos as Ações com preço de compra
total de US$ 200.000.000,00 (ou preço de compra total maior das ações que decidirmos comprar, sujeitos à
lei aplicável), nós compraremos as ações ao Preço de Compra dos acionistas que tenham ofertado
devidamente as ações ao Preço de Compra ou abaixo dele de forma condicional (cuja condição não tenha
sido inicialmente atendida) por lote aleatório na medida possível. Para se qualificar para a compra por lote
aleatório, os acionistas cujas ações sejam oferecidas condicionalmente devem ter ofertado devidamente
todas as suas ações e não terem retirado essas ações antes do Encerramento.

Assim, nós não podemos comprar todas as ações que você ofertar mesmo que você as oferte ao Preço de
Compra ou abaixo dele. Conforme foi indicado acima, nós podemos optar por comprar as ações com preço de
compra total maior do que US$ 200.000.000,00 na Oferta, sujeitos à lei aplicável. Caso o façamos, as disposições
acima se aplicarão ao maior preço de compra total.
Lotes Fracionários. O termo "Lotes Fracionários" significa todas as frações ofertadas por qualquer pessoa (um
"Detentor de Lotes Fracionários") que seja proprietário usufrutuário ou registrado de um total de menos de 100
ações e assim certifique no local apropriado da Carta de Transmissão e, se aplicável, na Notificação de Entrega
Garantida. Essa preferência não está disponível para ofertantes parciais ou detentores usufrutuários ou de registro de
100 ou mais ações, mesmo que tais detentores tenham contas separadas que representem menos de 100 ações. Os
Lotes Fracionários e as outras ações ofertadas serão aceitos para pagamento ao mesmo tempo. Para se qualificar
para essa prioridade, um Detentor de Lotes Fracionários deve ofertar todas as ações detidas pelo Detentor de Lotes
Fracionários de acordo com os procedimentos descritos na Seção 3. Ao fazer a oferta nos termos da Oferta, um
Detentor de Lotes Fracionários que detenha ações em seu nome e ofereça suas ações diretamente à Depositária
também estaria evitando quaisquer descontos aplicáveis a Lotes Fracionários em uma venda das ações do detentor.
Qualquer Detentor de Lotes Fracionários que queira ofertar todas as suas ações nos termos da Oferta deve preencher
a seção intitulada "Lotes Fracionários" na Carta de Transmissão e, se aplicável, na Notificação de Entrega
Garantida.
Rateio. Caso seja necessário um rateio das ações ofertadas, nós determinaremos o fator de rateio imediatamente
após o Encerramento. O rateio das ações ofertadas de cada acionista (excluindo os Detentores de Lotes Fracionários)
se baseará na relação entre o número de ações devidamente ofertadas e não retiradas pelo acionista e o número total
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de ações devidamente ofertadas e não retiradas por todos os acionistas (excluindo os Detentores de Lotes
Fracionários), sujeito às ofertas condicionais. Devido à dificuldade de determinar o número de ações devidamente
ofertadas e não retiradas e por conta do procedimento de oferta condicional descrito na Seção 6, nós não esperamos
poder anunciar o fator de rateio final, nem iniciar o pagamento de quaisquer Ações compradas nos termos da Oferta
antes de aproximadamente três dias úteis após o Encerramento. Os resultados preliminares de qualquer rateio serão
anunciados por press release imediatamente após o Encerramento. Os acionistas podem obter informações de rateio
preliminar com o Agente de Informações e também podem obter as informações com suas corretoras.
Conforme descreve a Seção 13, o número de ações que compraremos de um acionista nos termos da Oferta
pode afetar as consequências para o acionista da compra em termos do imposto de renda federal dos EUA e,
portanto, pode ser importante para a decisão de um acionista de ofertar ou não as ações. A Carta de Transmissão
permite a cada acionista que oferte ações registradas em nome de tal acionista diretamente junto à Depositária a
oportunidade de designar a ordem de prioridade na qual as ações ofertadas devem ser compradas em caso de rateio,
bem como a capacidade de condicionar tal oferta a um número mínimo de ações que estão sendo compradas.
Esta Oferta de Compra e a Carta de Transmissão serão enviadas para os detentores registrados das ações e serão
fornecidas à corretoras, distribuidoras, bancos comerciais, sociedades fiduciárias ou outros acionistas indicados e
pessoas semelhantes cujos nomes ou nomes dos indicados apareçam em nossa lista de acionistas, caso se aplique, os
quais estejam listados como participantes de uma listagem de posição de ações em uma instituição de compensação
para transmissão subsequente aos detentores usufrutuários das ações.
2.

Finalidade da Oferta; Determinados Efeitos da Oferta; Outros Planos

Finalidade da Oferta. Finalidade da Oferta. Nós estamos ofertando a compra de um valor máximo total de US$
200,000,000 de nossas ações a um preço por ação máximo de US$ 9,65 e mínimo de US$ 9,23 a ser financiado com
nosso caixa e investimentos. Em 30 de setembro de 2017, nós tínhamos aproximadamente US$ 596.7 milhões em
caixa e investimentos. Nós usaremos uma parte de nosso caixa e investimentos para financiar a Oferta. Após avaliar
os requisitos de capital esperado de nossas operações e outros compromissos de caixa esperados, nosso Conselho de
Administração acredita que a compra das ações na Oferta seja consistente com nossa alocação estratégica de capital.
Nossa administração e o Conselho de Administração avaliaram nossas operações, estratégia para o futuro e
consideraram cuidadosamente nosso perfil de negócios, ativos e os preços recentes de mercado para nossas ações.
Ao considerar a Oferta, nossa administração e o Conselho de Administração levou em conta o impacto financeiro
esperado da Oferta, incluindo a redução no valor de nosso caixa e investimentos descrito na Seção 9. Nosso
Conselho de Administração acredita que o investimento em nossas ações neste momento seja consistente com nossa
alocação estratégica de capital. Nós acreditamos que os recursos financeiros atuais, incluindo a capacidade de
endividamento nos permitirá financiar os requisitos de capital para melhorar nossas operações, bem como fornecer a
flexibilidade financeira apropriada para as finalidades corporativas gerais. Entretanto, a experiência real pode diferir
significativamente de nossas expectativas. Consultar "Declarações Prospectivas”.
A Oferta representa uma oportunidade para que retornemos o capital de nossos acionistas que optaram por
ofertar suas ações, sujeitos aos termos e condições da Oferta. Além disso, os acionistas que não participarem da
Oferta aumentaram automaticamente suas participações percentuais relativas em nossa empresa e em nossas
operações futuras sem custo adicional para eles. A Oferta também fornece aos acionistas (particularmente aqueles
que devido à proporção de suas participações talvez não possam vender suas ações sem algum efeito potencial no
preço da ação) uma oportunidade de obter liquidez em relação a todas ou parte de suas ações, sem o potencial de
afetar o preço da ação e os custos normais de transação associados às vendas de mercado. Além disso, a Oferta
fornece aos nossos acionistas uma maneira eficiente de vender suas ações sem incorrer em honorários ou comissões
de corretoras. Quando as ações forem oferecidas pelo proprietário nominativo dessas ações diretamente à
Depositária, a venda dessas ações na Oferta permitirá que o vendedor evite os custos habituais de transações
associados a vendas de mercado em aberto. Além disso, os Detentores de Lotes Fracionários que detêm ações
registradas em seus nomes e ofertam suas ações diretamente à Depositária e cujas ações sejam compradas nos
termos da oferta evitarão não apenas o pagamento das comissões de corretagem, mas também quaisquer descontos
de lote de frações aplicável que venham a ser pagos sobre as vendas de suas ações nas transações na NYSE.
Nem nós ou qualquer membro de nosso Conselho de Administração, o Agente de Informações ou a
Depositária fazemos qualquer recomendação a qualquer acionista quanto a ofertar ou deixar de ofertar
quaisquer ações. Nós não autorizamos nenhuma pessoa a fazer tal recomendação. Os acionistas devem
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avaliar cuidadosamente todas as informações da Oferta. Os acionistas também consultar seus consultores
fiscais para determinar as consequências para eles de participar ou não da Oferta e devem tomar suas
decisões sobre ofertar ações e, nesse caso, sobre o número de ações a serem ofertadas. Ao fazê-lo, você deve
ler cuidadosamente as informações desta Oferta de Compra e da Carta de Transmissão relacionada.
Determinados Efeitos da Oferta. Os acionistas que não ofertarem suas ações nos termos da Oferta e os
acionistas que de outra forma mantiverem uma participação acionária na Companhia em decorrência de uma oferta
parcial de ações ou rateio continuarão sendo proprietários da Companhia. Como resultado, aqueles acionistas terão
um aumento proporcional em sua participação acionária relativa na Companhia, se houver e assumirão os riscos
associados à propriedade de nossas ações, incluindo os riscos de nossa compra de ações. Entretanto, não podemos
garantir que não emitiremos ações adicionais ou participação acionária no futuro. Os acionistas podem vender as
ações não ofertadas no futuro na NYSE ou de outra forma, a um preço líquido significativamente maior ou menor do
que o preço da Oferta. Entretanto, não podemos garantir o preço com o qual um acionista poderá vender suas ações
no futuro.
As ações que adquirirmos nos termos da Oferta serão mantidas como ações em tesouraria e caso retornem à
situação de ações autorizadas, mas não emitidas estarão disponíveis para nós para emissão sem nenhuma outra
providência adicional do acionista (exceto conforme seja exigido pela lei aplicável ou pelas normas da NYSE) para
as finalidades que incluem as aquisições, sem limitação, levantamento de capital adicional e o atendimento de
obrigações nos termos de programas existentes ou futuros de benefício para funcionários ou programas de
remuneração, planos de ações o programas de remuneração para conselheiros.
A Oferta reduzirá nossas "ações disponíveis para negociação" (o número de ações detidas por acionistas não
afiliados e disponível para negociação nos mercados de valores mobiliários) e pode reduzir o número de nossos
acionistas. Essas reduções podem resultar em preços menores das ações e/ou menor liquidez no mercado de
negociação para nossas ações após a conclusão da Oferta.
Nós acreditamos que haverá um número suficiente de ações em circulação e negociadas publicamente após a
conclusão da Oferta para garantir um mercado de negociação contínuo para as ações. Com base nas orientações
publicadas da NYSE, nós não acreditamos que nossa compra das ações nos termos da Oferta fará com que as ações
em circulação restantes sejam canceladas na NYSE. A Oferta está condicionada ao fato de não haver nenhuma
probabilidade razoável, em nosso julgamento razoável, de que a consumação da Oferta e a compra das ações fará
com que as ações sejam canceladas da NYSE ou sejam mantidas em registro por menos de 300 pessoas. Consultar a
Seção 7.
Se algum dos acionistas que (i) detenha ações em seu próprio nome como detentor registrado ou (ii) seja
"detentor registrado" como participante no sistema Depository Trust Company’s (“DTC”) cujo nomes apareçam em
uma listagem de posição de ações oferte suas ações por completo e aquela oferta seja aceita por completo, o número
de nossos detentores registrados seria reduzido.
Consultar a Seção 11 para obter informações sobre as intenções de nossos conselheiros e diretores de ofertar na
Oferta ou vender ações no mercado aberto durante o prazo da Oferta.
Outros Planos. No futuro nós podemos realizar determinadas reorganizações corporativas, reestruturações
corporativas ou outras transações dentro do grupo (incluindo, sem limitação, as transações que possam reduzir ou
aumentar nossa participação acionária em nossas subsidiárias principais e afiliadas) visando a simplificação ou
otimização de nossa estrutura corporativa.
Exceto conforme seja divulgado de outra forma nesta Oferta de Compra, no momento não temos planos,
propostas ou negociações em andamento que se relacionem a ou resultem em:




qualquer transação extraordinária, tal como incorporação, reorganização ou liquidação, envolvendo a nós
ou a quaisquer de nossas subsidiárias;
qualquer compra, venda ou transferência de um valor de nossos ativos ou ativos de quaisquer de nossas
subsidiárias que seja relevante para nós e nossas subsidiárias, tomados como um todo;
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qualquer alteração em nosso conselho de administração ou administração atual ou quaisquer planos ou
propostas de alteração do número ou do mandato dos conselheiros ou para preencher quaisquer vagas no
conselho (exceto que podemos preencher as vagas que venham a surgir no conselho no futuro) ou alterar
qualquer condição relevante do contrato de trabalho de qualquer diretor;
qualquer alteração significativa em nossa taxa ou política atual de dividendos, nosso endividamento ou
capitalização, nossa estrutura corporativa ou nossos negócios;
qualquer classe de nossas ações que deixe de ser autorizada para cotação na NYSE;
qualquer classe de nossas ações que se qualifique para cancelamento de registro nos termos da Seção 12(g)
da Lei de Mercado de Capitais;
a suspensão de nossa obrigação de apresentar relatórios nos termos da Seção 13 da Lei de Mercado de
Capitais;
a aquisição ou alienação por qualquer pessoa de nossas ações; ou
quaisquer alterações nos documentos constitutivos ou estatuto social que impeçam a aquisição de controle
por nós.

Não obstante o acima exposto, como parte de nosso objetivo corporativo de longo prazo que aumente o valor
para o acionista, nós consideramos regularmente as alternativas, incluindo recompras de nossas ações no mercado
aberto, por meio de transações em bloco ou transações privadas e aquisições estratégicas, combinações de negócios
e reestruturações corporativas e pretendemos continuar considerando as alternativas de ampliação do valor para o
acionista. Exceto conforme seja divulgado de outra forma nesta Oferta de Compra na presente data nenhum contrato
foi firmado ou decisão tomada e não há garantia de que decidiremos empreender tais alternativas. Além disso, de
tempos em tempos a Companhia pode liquidar, incorporar, reorganizar, aumentar ou diminuir sua participação
acionária em suas subsidiárias com finalidades fiscais ou corporativas.
3.

Procedimentos para a Oferta de Ações

Oferta Válida. Para que um acionista faça uma oferta válida de ações nos termos da Oferta (i) a Depositária
deve receber em um de seus endereços definidos na última página desta Oferta de Compra e antes do Encerramento:





uma Carta de Transmissão devidamente preenchida e assinada, juntamente com quaisquer garantias de
assinatura exigidas ou, no caso de uma transferência escritural, uma "mensagem do representante"
(consultar “ – Transferência Escritural” abaixo) e quaisquer outros documentos exigidos; e
certificados representando as ações ofertadas ou, no caso de ações ofertadas entregues de acordo com os
procedimentos para transferência escritural descritos abaixo, uma confirmação do lançamento contábil da
entrega (consultar “ — Transferência Escritural” abaixo); ou

(ii) o acionista ofertante deve, antes do Encerramento, cumprir os procedimentos de entrega garantida que
descrevemos abaixo.
Caso uma corretora, distribuidora, banco comercial, sociedade fiduciária ou outro indicado detenha suas
ações, é provável que eles tenham um prazo menor para que você os instrua sobre como aceitar a Oferta em
seu nome. Você deve entrar em contato com sua corretora, distribuidora, banco comercial, sociedade
fiduciária ou outro indicado para saber qual é o prazo aplicável.
A oferta válida de ações por você por meio de um dos procedimentos descritos na Seção 3 constituirá um
acordo vinculante entre você e nós nos termos e sujeito às condições da Oferta.
Os acionistas que detenham ações por meio de corretoras ou bancos devem consultar as corretoras ou os bancos
para determinar se os custos de transação se aplicam quando eles ofertam ações por meio de corretoras ou bancos e
não diretamente à Depositária.
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Os Detentores de Lotes Fracionários que apresentarem todas as suas ações também devem preencher a seção
intitulada "Lotes Fracionários" na Carta de Transmissão e, se aplicável, na Notificação de Entrega Garantida, para
qualificarem-se para o tratamento preferencial disponível para os Detentores de Lotes Fracionários, conforme define
a Seção 1.
Transferência Escritural. Para as finalidades da Oferta, o Depositário estabelecerá uma conta para as ações na
Sociedade Fiduciária Depositária (o "estabelecimento de transferência escritural") no prazo de dois dias úteis após a
data desta Oferta de Compra. Qualquer instituição financeira que seja participante do sistema do estabelecimento de
transferência escritural pode fazer a entrega escritural das ações, fazendo com que o estabelecimento de
transferência escritural transfira aquelas ações para a conta da Depositária de acordo com os procedimentos do
estabelecimento de transferência escritural para aquela transferência. Embora a entrega das ações possa ser
realizada por meio da transferência escritural para a conta da Depositária no estabelecimento de transferência
escritural, a Carta de Transmissão devidamente preenchida e assinada com as garantias de assinatura exigidas ou
uma mensagem do representante, bem como quaisquer outros documentos exigidos devem ser transmitidos e
recebidos pelo Depositário em um de seus endereços definidos na última página desta Oferta de Compra antes do
Encerramento ou o acionista ofertante deve cumprir os procedimentos de entrega garantida que descrevemos abaixo.
A confirmação de uma transferência escritural de ações para a conta da Depositária no estabelecimento de
transferência escritural, conforme descrito acima, é designada no presente instrumento como uma "confirmação
escritural". A entrega dos documentos ao estabelecimento de transferência escritural de acordo com os
procedimentos do estabelecimento de transferência escritural não constituirá entrega à Depositária.
O termo "mensagem do agente" significa uma mensagem transmitida pelo estabelecimento de transferência
escritural e recebido pela Depositária e que faz parte de uma confirmação escritural, declarando que o
estabelecimento de transferência escritural recebeu um reconhecimento expresso do participante que oferta as ações
por meio do estabelecimento de transferência escritural de que o participante recebeu e concorda em cumprir os
termos da Carta de Transmissão e que nós podemos executar aquele instrumento contra aquele participante.
Método de Entrega. O método de entrega das ações, a Carta de Transmissão e todos os documentos
exigidos, incluindo a entrega por meio do estabelecimento de transferência escritural fica a critério e risco do
acionista ofertante. As ações serão consideradas entregues apenas quando realmente recebidas pela
Depositária (incluindo no caso de uma transferência escritural pela confirmação escritural). Se você pretende
fazer a entrega por correio, nós recomendamos que você o faça por meio de correspondência registrada com
aviso de recebimento solicitado e obtenha o seguro adequado. Em todos os casos, deve ser dado tempo
suficiente para garantir a entrega oportuna.
Garantias de Assinatura. Nenhuma garantia de assinatura será exigida em uma Carta de Transmissão para as
ações ofertadas por este instrumento no caso em que:





os "detentores registrados" daquelas ações assinam a Carta de Transmissão e não preencheram nenhuma
das caixas intituladas "Instruções para Entrega Especial" nem a caixa intitulada "Instruções para Pagamento
Especial" da Carta de Transmissão; ou
aquelas ações são ofertadas para a conta de uma "instituição qualificada".

Para as finalidades do presente, um "detentor registrado" das ações ofertadas incluirá qualquer participante do
sistema do estabelecimento de transferência escritural cujo nome apareça em uma listagem de posição de ações
como o proprietário daquelas ações e uma "instituição qualificada" é uma "instituição financeira", cujo termo inclui
a maioria dos bancos comerciais, associações de poupança e empréstimos e corretoras que sejam participantes (i) do
Securities Transfer Agents Medallion Program; (ii) da Bolsa de Valores de Nova Iorque, Inc. Medallion Signature
Program; ou (iii) do Stock Exchange Medallion Program.
Exceto conforme descrito acima, todas as assinaturas em qualquer Carta de Transmissão de ações ofertadas pelo
presente instrumento devem ser garantidas por uma instituição qualificada. Consultar as Instruções 1, 5 e 7 da Carta
de Transmissão. Caso os certificados de ações sejam registrados em nome de uma pessoa que não seja o signatário
da Carta de Transmissão ou caso o pagamento seja feito ou os certificados de ações que não sejam ofertados nem
sejam aceitos para pagamento devam ser devolvidos a uma pessoa que não seja o detentor registrado dos certificados
apresentados, então os certificados apresentados devem ser endossados ou acompanhados pelas procurações com
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poderes apropriados, em cada caso assinados exatamente como o nome ou os nomes dos detentores registrados ou
proprietários aparecem nos certificados, com as assinaturas nos certificados ou procurações com os devidos poderes
garantidos conforme está descrito acima. Consultar as Instruções 1, 5 e 7 da Carta de Transmissão.
Entrega Garantida. Caso você queira ofertas as ações nos termos da Oferta e seus certificados de ações não
estejam imediatamente disponíveis ou os procedimentos para a transferência escritural não possam ser preenchidos
oportunamente ou o tempo não permita que todos os documentos exigidos sejam entregues à Depositária antes do
Encerramento, sua oferta pode ser realizada se todas as seguintes condições forem atendidas:





sua oferta seja feita por uma instituição qualificada ou por meio dela;
uma Notificação de Entrega Garantida devidamente preenchida e assinada na forma prevista seja recebida
pela Depositária, conforme está previsto a seguir, antes do Encerramento; e
a Depositária receba, em um de seus endereços definidos na última página desta Oferta de Compra e no
prazo de dois dias de negociação após a data da assinatura daquela Notificação de Entrega Garantida: (i) os
certificados que representam as ações que estão sendo ofertadas, na forma apropriada para a transferência,
juntamente com (1) uma Carta de Transmissão relacionada aos certificados, a qual tenha sido preenchida
apropriadamente e devidamente assinada e que inclua todas as garantias de assinatura exigidas nos mesmos
e (2) todos os outros documentos exigidos; ou (ii) confirmação de transferência escritural das ações na
conta da Depositária no estabelecimento de transferência escritural, juntamente com (1) uma Carta de
Transmissão relacionada aos certificados, a qual tenha sido preenchida apropriadamente e devidamente
assinada e que inclua todas as garantias de assinatura exigidas nos mesmos e (2) todos os outros
documentos exigidos.

Com essa finalidade, um "dia de negociação" é qualquer dia em que a NYSE esteja aberta para negócios.
Uma Notificação de Entrega Garantida deve ser entregue à Depositária em mãos, por entrega expressa,
transmissão de fax ou correio antes do Encerramento, devendo incluir uma garantia de uma instituição qualificada
na forma definida na Notificação de Entrega Garantida.
Devolução de Ações não Compradas. A Depositária devolverá os certificados das ações não compradas
imediatamente após o vencimento ou término da Oferta ou a devida retirada das ações, conforme se aplique ou, no
caso de ações apresentadas por transferência escritural no estabelecimento de transferência escritural, a Depositária
creditará as ações na conta apropriada mantida pelo acionista ofertante no estabelecimento de transferência
escritural, em cada caso sem despesas para o acionista.
Declaração e Garantia do Acionista Ofertante; Nossa Aceitação constitui um Acordo. É violação da Norma
14e-4 promulgada nos termos da Lei de Mercado de Valores quando uma pessoa agindo sozinha ou em conjunto
com outras, seja direta ou indiretamente, oferte ações por conta de tal pessoa, exceto quando no momento da oferta e
no Encerramento tal pessoa tenha uma "posição líquida de longo prazo" (a) nas ações que sejam iguais ou maiores
do que o valor ofertado e entregará ou fará com que tais ações sejam entregues com a finalidade de ofertá-las a nós
no período especificado da Oferta ou (b) em outras ações que sejam conversíveis imediatamente, possam ser
exercidas ou permutadas por ações (“Ações Equivalentes”) que sejam iguais ou maiores do que o valor ofertado e,
mediante a aceitação de tal oferta, adquirirão tais ações por conversão, troca ou exercício de tais Valores Mobiliários
Equivalentes na medida exigida pelos termos da Oferta e entregará ou fará com que sejam entregues tais ações com
a finalidade de ofertá-las a nós dentro do período especificado na Oferta. A Norma 14e-4 também prevê uma
restrição semelhante aplicável à oferta ou garantia de uma oferta em nome de outra pessoa. Uma oferta das ações
feita nos termos de qualquer método de entrega definido no presente constituirá a aceitação pelos acionistas
ofertantes dos termos e condições da Oferta, bem como a declaração e garantia dos acionistas ofertantes para nós de
que (a) tal acionista tem uma "posição líquida de longo prazo" nas ações ou Valores Mobiliários Equivalentes no
mínimo igual às ações que estão sendo ofertadas de acordo com o significado da Norma 14e-4 e (b) tal oferta de
ações cumpra a Norma 14e-4. Nossa aceitação para pagamento das ações ofertadas nos termos da Oferta constituirá
um acordo vinculante entre o acionista ofertante e nós mediante os termos e sujeito às condições da Oferta.
Determinação da Validade; Recusa de Ações; Renúncia a Vícios; Nenhuma Obrigação de Apresentar
Notificação de Vícios. Todas as dúvidas quanto ao número de ações a serem aceitas, preço a ser pago pelas ações a
serem aceitas e validade, forma, qualificação (incluindo prazo de recebimento) e aceitação para pagamento de
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qualquer oferta de ações serão determinadas por nós, a nosso exclusivo critério e nossa determinação será final e
vinculante de todas as partes, sujeita a um direito do acionista de contestar nossa determinação em um tribunal com
jurisdição competente. Nós nos reservamos o direito absoluto antes do Encerramento de recusar todas ou quaisquer
ofertas que determinarmos que não estejam na forma apropriada ou a aceitação para pagamento ou o pagamento que
sejam ilegais, na opinião de nosso advogado. Nós também nos reservamos o direito absoluto, sujeito à lei aplicável
de renunciar a quaisquer condições da Oferta em relação a todos os acionistas ou qualquer vício ou irregularidade
em qualquer oferta em relação a quaisquer ações ou qualquer acionista em particular, tenhamos ou não renunciado a
vícios ou irregularidades semelhantes no caso de outros acionistas. Nenhuma oferta de ações será considerada como
tendo sido validamente realizada até que todos os vícios ou irregularidades relacionados à mesma tenham sido
corrigidos ou renunciados. Nenhum de nós, o Agente de Informações, a Depositária ou qualquer outra pessoa terá
qualquer dever de notificar quaisquer vícios ou irregularidades nas ofertas, nem incorrer em qualquer obrigação pela
falta de apresentação de tal notificação. Nossa interpretação dos termos e condições da Oferta, incluindo a Carta de
Transmissão e suas instruções serão finais e vinculantes das partes, sujeito ao direito do acionista de contestar nossa
determinação em um tribunal de jurisdição competente. Ao apresentar as ações a nós, você concorda em aceitar
todas as decisões que tomamos em relação a essas questões e renuncia a qualquer direito que possa ter de outra
forma de contestar aquelas decisões.
Retenção de Segurança Federal dos EUA. Nos termos das leis do imposto de renda federal dos EUA, os
pagamentos a um acionista ofertante podem estar sujeitos a "retenção de segurança" à taxa regulatória aplicável (a
qual no momento é de 28%), exceto quando um acionista ofertante


forneça um número de identificação de contribuinte correto e quaisquer outras informações exigidas e de
outra forma cumpra os requisitos aplicáveis das normas de retenção de segurança; ou



seja um destinatário isento e quando exigido demonstre tal fato.

Um acionista que não forneça um número de identificação de contribuinte correto pode estar sujeito às
penalidades impostas pela Secretaria da Receita Federal dos EUA (“IRS”). Para evitar a retenção de segurança sobre
o dinheiro pagável nos termos da Oferta de Compra, cada acionista que seja uma pessoa norte-americana (conforme
a definição do termo nas instruções para o Formulário W-9 do IRS) deve fornecer à Depositária ou a outro agente
de retenção aplicável seu número de identificação de contribuinte correto e certificar que não está sujeito a retenção
de segurança, preenchendo o Formulário W-9 do IRS incluído na Carta de Transmissão. Para eliminar qualquer
retenção de segurança nos EUA, um acionista que não seja uma pessoa norte-americana deve fornecer à Depositária
ou a outro agente de retenção aplicável o Formulário W-8 do IRS confirmando a situação de pessoa não norteamericana do acionista.
A retenção de segurança não é um imposto adicional. Os contribuintes podem usar os valores retidos como
crédito em relação à sua obrigação de imposto de renda federal dos EUA e podem reivindicar um reembolso caso
forneçam oportunamente determinadas informações exigidas ao IRS.
Para obter uma discussão sobre as consequências para o imposto de renda federal dos EUA para os acionistas
ofertantes, consultar a Seção 14.
Certificados Perdidos. No caso em que os certificados de ações cujo detentor registrado queira apresentar
tenham se perdido, foram destruídos ou roubados, o acionista deve notificar imediatamente a Depositária em 1-800356-2017. A Depositária instruirá o acionista quanto às etapas que devem ser adotadas para substituir os
certificados.
4.

Direitos de Retirada

Exceto conforme seja previsto de outra forma nesta Seção 4, as ofertas de ações são irrevogáveis. Você pode
retirar as ações que ofertou anteriormente nos termos da Oferta de acordo com os procedimentos que descrevemos
abaixo a qualquer momento antes do Encerramento para todas as ações. Você também pode retirar as ações
ofertadas anteriormente a qualquer momento após 23h59, horário da Cidade de Nova Iorque, em 18 de janeiro de
2017, exceto quando tais ações tenham sido aceitas para pagamento, conforme prevê a Oferta.
Para que uma retirada seja efetiva, uma notificação de retirada por escrito, transmitida por telégrafo ou fax
deve:
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ser recebida oportunamente pela Depositária em um de seus endereços ou em seu número de fax definidos
na última página desta Oferta de Compra; e
especificar o nome da pessoa que ofertou as ações a serem retiradas, o número de ações a serem retiradas e
o nome do detentor registrado das ações a serem retiradas, caso este seja diferente do nome da pessoa que
ofertou as ações.

Caso os certificados de ações tenham sido entregues ou sejam identificados de outra forma para a Depositária,
então antes da liberação física daqueles certificados, os números de série exigidos naqueles certificados devem ser
apresentados à Depositária e, exceto quando uma instituição qualificada tenha apresentado aquelas ações, uma
instituição qualificada deve garantir as assinaturas na notificação de retirada.
No caso em que um acionista tenha usado mais de uma Carta de Transmissão ou tenha ofertado ações de outra
forma em mais de um grupo de ações, o acionista pode retirar as ações, usando notificações de retirada separadas ou
uma notificação de retirada combinada, desde que as informações especificadas acima sejam incluídas. No caso em
que as ações tenham sido entregues de acordo com os procedimentos para a transferência escritural descrita na
Seção 3 qualquer notificação de retirada também deve especificar o nome e o número da conta no estabelecimento
de transferência escritural a ser creditada com as ações retiradas e deve de outra forma cumprir os procedimentos do
estabelecimento de transferência escritural.
As retiradas de ações ofertadas não podem ser rescindidas e quaisquer ações que sejam devidamente retiradas
não deverão ser consideradas como tendo sido validamente ofertadas para as finalidades da Oferta. As ações
retiradas podem ser ofertadas novamente a qualquer momento antes do Encerramento seguindo novamente um dos
procedimentos descritos na Seção 3.
Nós decidiremos, a nosso exclusivo critério, todas as questões quanto à forma e validade, incluindo o prazo de
recebimento das notificações de retirada e cada uma de tais decisões será final e vinculante de todas as partes,
sujeitas ao direito de um acionista de contestar nossa determinação em um tribunal de jurisdição competente. Nós
também nos reservamos o direito absoluto de renunciar a qualquer vício ou irregularidade na retirada das ações por
qualquer acionista e de renunciar ou não a vícios ou irregularidades semelhantes no caso de qualquer outro acionista.
Nenhum de nós, o Agente de Informações, a Depositária ou qualquer outra pessoa terá qualquer dever de fornecer
notificação sobre quaisquer defeitos ou irregularidades em qualquer notificação de retirada, nem incorrerá em
qualquer obrigação por falta de apresentação de tal notificação.
Se estendermos a Oferta, estivermos atrasados em nossa compra de ações ou não conseguirmos comprar as
ações nos termos da Oferta como resultado da ocorrência de uma condição divulgada na Seção 7, então sem prejuízo
de nossos direitos nos termos da Oferta, sujeito à lei aplicável a Depositária poderá conservar as ações ofertadas em
nosso nome e tais ações não podem ser retiradas, exceto na medida em que os acionistas ofertantes tenham os
direitos de retirada descritos nesta Seção 4. Nossa reserva do direito de atrasar o pagamento das ações que aceitamos
para pagamento é limitado pela Norma 13e-4(f)(5) promulgada nos termos da Lei de Mercado de Valores, a qual
exige que paguemos a remuneração oferecida em troca das ações ofertadas imediatamente após o vencimento ou
retirada de uma oferta.
5.

Compra de Ações e Pagamento do Preço de Compra

Nos termos e sujeito às condições da Oferta, imediatamente após o Encerramento nós (i) determinaremos o
Preço de Compra que pagaremos pelas ações devidamente ofertadas e não retiradas antes do Encerramento, levando
em conta o número de ações e o Preço de Compra que pagaremos pelas ações devidamente ofertadas e não retiradas
antes do Encerramento, levando em conta o número de ações ofertadas e os preços especificados pelos acionistas
ofertantes e (ii) aceitar para pagamento e pagar (e, portanto, comprar) as ações com preço de compra total máximo
de US$ 200.000.000,00 (ou um preço de compra total maior pelas ações que podemos decidir comprar, sujeitos à lei
aplicável) que sejam devidamente ofertadas ao Preço de Compra ou abaixo do Preço de Compra e não retiradas
antes do Encerramento. Para a finalidade da Oferta, nós teremos aceito para pagamento (e, portanto, comprado),
sujeitos às disposições de prioridade de Lotes Fracionários, rateio e oferta condicional, as ações que sejam
devidamente ofertadas ao Preço de Compra ou abaixo dele e não sejam devidamente retiradas apenas quando, como
e se fornecermos notificação verbal ou por escrito à Depositária sobre nossa aceitação das ações para pagamento na
Oferta.
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Nos termos e sujeitos às condições da Oferta, imediatamente após o Encerramento, nós aceitaremos e
pagaremos o preço de compra máximo (e, portanto, compraremos) de US$ 200.000.000,00 (ou um preço de compra
total maior pelas Ações que decidirmos ofertar, sujeitos à lei aplicável) pelas Ações devidamente ofertadas e não
retiradas até o Encerramento.
Para as finalidades da Oferta nós teremos aceito para pagamento (e, portanto, comprado), sujeitos às condições
de prioridade de "Lotes Fracionários", rateio e oferta condicional desta Oferta, as ações que sejam devidamente
ofertadas e não retiradas apenas quando, como e se apresentarmos notificação verbal ou por escrito à Depositária
sobre nossa aceitação das ações para pagamento nos termos da Oferta.
Em todos os casos, o pagamento das ações ofertadas e aceitas nos termos da Oferta será feito imediatamente,
sujeito a possível atraso em caso de rateio, porém apenas após o recebimento pela Depositária:





dos certificados de ações ou confirmação escritural oportuna do depósito das ações na conta da Depositária
no estabelecimento de transferência escritural;
uma Carta de Transmissão devidamente preenchida e assinada ou, em caso de uma transferência escritural,
uma mensagem do agente; e
quaisquer outros documentos exigidos.

Nós pagaremos as ações compradas nos termos da Oferta, depositando o preço total de compra das ações junto
à Depositária, o qual atuará como agente dos acionistas ofertantes com a finalidade de recebimento do pagamento de
nós e transmissão do pagamento aos acionistas ofertantes.
Em caso de rateio, nós determinaremos o fator de rateio e pagaremos aquelas ações ofertadas e aceitas para
pagamento imediatamente após o vencimento da Oferta. Os certificados de todas as ações ofertadas e não
compradas, incluindo as ações não compradas devidas a rateio ou oferta condicional serão devolvidos ou, em caso
de ações ofertadas por transferência escritural serão creditados na conta mantida junto ao estabelecimento de
transferência escritural pelo participante que entregou as ações, ao acionista ofertante às nossas custas
imediatamente após o vencimento ou término da Oferta.
Sob nenhuma circunstância nós pagaremos juros sobre o Preço de Compra, incluindo mas não se
limitando em virtude de qualquer atraso no pagamento. Além disso, caso ocorram determinados eventos, nós
podemos não ter obrigação de comprar as ações nos termos da Oferta. Consultar a Seção 7.
Nós pagaremos todos os impostos de transferência de ações, se houver, pagáveis sobre a transferência para nós
das ações compradas de acordo com a Oferta. Entretanto, se o pagamento do preço de compra precisar ser feito ou
(nas circunstâncias permitidas pela Oferta) se as ações não compradas tiverem que ser registradas em nome de
qualquer pessoa que não seja o detentor registrado ou se os certificados apresentados estiverem registrados em nome
de qualquer pessoa que não seja a pessoa que assina a Carta de Transmissão, o valor de todos os impostos de
transferência de ações, se houver (sejam impostos ao detentor registrado ou a outra pessoa) pagáveis na conta da
transferência para a pessoa serão deduzidos do preço de compra, exceto quando houver comprovação satisfatória do
pagamento dos impostos sobre a transferência de ações ou quando for apresentada isenção do pagamento dos
impostos sobre a transferência de ações. Consultar a Instrução 6 da Carta de Transmissão.
Qualquer acionista ofertante ou outro beneficiário do pagamento que deixe de preencher, assinar e
devolver à Depositária ou a outro agente de recolhimento aplicável o Formulário W-9 do IRS incluído na
Carta de Transmissão ou, em caso de um acionista ofertante que não seja uma pessoa norte-americana, o
Formulário W-8 do IRS, pode estar sujeito à taxa de retenção de segurança federal dos EUA de 28% sobre o
resultado bruto pago ao acionista ou a outro beneficiário do pagamento nos termos da Oferta. Consultar a
Seção 3.
6.

Oferta Condicionada de Ações

Sujeito à exceção para Detentores de Lotes Fracionários, no caso de excesso de subscrição da Oferta, as ações
ofertadas antes do Encerramento estarão sujeitas a rateio. Consultar a Seção 1. Conforme é discutido na Seção 14, o
número de ações a serem compradas de determinado acionista pode afetar o tratamento fiscal do imposto de renda
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federal dos EUA para a compra para o acionista e a decisão do acionista de ofertar ou não. A alternativa de oferta
condicional é disponibilizada para os acionistas que buscam adotar as etapas para vender as ações de acordo com a
oferta tratada como uma venda ou permuta de tais ações pelos acionistas, em vez de uma distribuição para o
acionista, com a finalidade do imposto de renda federal dos EUA. Da mesma forma, um acionista pode ofertas as
ações sujeito à condição de que um número mínimo especificado das ações do acionista ofertadas nos termos de
uma Carta de Transmissão deva ser comprado se quaisquer ações ofertadas forem compradas. Qualquer acionista
que queira fazer uma oferta condicional deve indicar tal intenção na caixa intitulada “Oferta Condicionada” na Carta
de Transmissão e, se aplicável, na Notificação de Entrega Garantida. É responsabilidade do acionista ofertante
calcular o número mínimo de ações que devem ser compradas do acionista para que ele se qualifique para o
tratamento pelo imposto de renda federal dos EUA para a venda ou permuta (e não para a distribuição). Os
acionistas devem consultar seus consultores fiscais. Não há garantia de que uma oferta condicional atingirá o
resultado de imposto de renda federal dos EUA pretendido em todos os casos.
Qualquer acionista ofertante que queira fazer uma oferta condicional deve calcular e indicar apropriadamente o
número mínimo de ações que devem ser compradas daquele acionista caso haja alguma ação a ser comprada. Após o
Encerramento, caso as ações que tenham um preço total de compra máximo de US$ 200.000.000,00 (ou um preço
de compra total de ações que decidirmos comprar, sujeitos à lei aplicável) sejam devidamente ofertadas e não
retiradas, de forma que tenhamos que ratear nossa aceitação e o pagamento das ações ofertadas, nós calcularemos
uma porcentagem preliminar do rateio, com base em todas as ações devidamente ofertadas (seja condicional ou
incondicionalmente) e não retiradas (incluindo as ações dos Detentores de Lotes Fracionários). Caso o efeito desse
rateio preliminar reduza o número de ações a serem compradas de qualquer acionista ofertado nos termos de uma
Carta de Transmissão abaixo do número mínimo especificado, as ações ofertadas condicionalmente serão
automaticamente consideradas como tendo sido retiradas (exceto conforme esteja previsto no parágrafo seguinte).
Todas as ações ofertadas por um acionista sujeito a uma oferta condicional e que sejam retiradas como resultado de
um rateio serão devolvidas às nossas custas ao acionista ofertante imediatamente após o Encerramento.
Após realizar essas retiradas, nós aceitaremos as ações restantes devidamente ofertadas (seja condicional ou
incondicionalmente, em base proporcional, caso seja necessário. No caso em que ofertas condicionais que de outra
forma seriam consideradas retiradas façam com que o número total de ações a serem compradas seja reduzido
abaixo de um preço de compra total de US$ 200.000.000,00 (ou um valor maior que decidirmos pagar, sujeitos às
leis aplicáveis), então na medida possível nós selecionaremos uma quantidade suficiente das ações ofertadas
condicionalmente e que de outra forma seriam retiradas para permitir a compra de tal número de ações. Ao
selecionar entre as ofertas condicionais, nós selecionaremos por lote aleatório, tratando todas as ofertas de
determinado contribuinte como um único lote e limitaremos nossa compra em cada caso ao número mínimo
designado de ações a serem compradas. Para se qualificar para a compra por lote aleatório, os acionistas cujas ações
são ofertadas condicionalmente devem ter ofertado todas as suas ações.
Nós observamos que de acordo com as normas da SEC, no caso em que as ações com preço de compra total de
mais de US$ 200.000.000,00 sejam ofertadas na Oferta ao Preço de Compra ou abaixo dele, nós podemos comprar
até uma quantidade adicional de 2% de nossas ações em circulação sem estender o Encerramento.
7.

Condições da Oferta

Não obstante qualquer outra disposição da Oferta (porém sujeitos às disposições da Seção 15), nós não
precisamos aceitar para pagamento, compra ou pagar quaisquer ações ofertadas e podemos rescindir ou alterar a
Oferta, ou ainda retardar a aceitação para pagamento ou a compra e o pagamento das ações ofertadas, sujeitos à
Norma 13e-4(f) nos termos da Lei de Mercado de Capitais (a qual exige que o emitente que faz a oferta pague a
remuneração ofertada ou devolva as ações ofertadas imediatamente após a rescisão ou retirada da oferta), se a
qualquer momento em ou após o começo da Oferta e antes do Encerramento (se quaisquer ações tenham sido aceitas
para pagamento naquela data), quaisquer dos seguintes eventos tenha ocorrido (ou tenha sido determinado de modo
razoável por nós que tenha ocorrido) que de acordo com nosso julgamento razoável e independentemente das
circunstâncias que deram ensejo ao evento ou eventos, desaconselhem a continuação da Oferta ou aceitação para
pagamento:



tenha ocorrido qualquer alteração significativa nas condições gerais políticas, de mercado, econômicas ou
financeiras nos Estados Unidos ou no exterior e que tenham probabilidade razoável de afetar
desfavoravelmente nossos negócios ou a negociação das ações incluindo, mas não se limitando ao seguinte:
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uma declaração de moratória bancária ou qualquer suspensão de pagamentos em relação aos bancos
nos Estados Unidos ou qualquer limitação (seja ou não obrigatória) de qualquer agência ou autoridade
governamental, ou qualquer evento que, em nosso julgamento razoável, possa afetar
desfavoravelmente a concessão de crédito pelos bancos ou outras instituições financeiras nos Estados
Unidos;
uma alteração material nas taxas de câmbio nos Estados Unidos ou em quaisquer outras taxas de
câmbio ou uma suspensão ou limitação desses mercados;
o início ou a intensificação de uma guerra, hostilidades armadas ou outra calamidade nacional ou
internacional semelhante que envolva direta ou indiretamente os Estados Unidos;
uma redução de mais de 10% da Média Industrial Dow Jones, o Índice Composto da NYSE ou o
Índice Composto S&P 500, medido a partir da data da Oferta; ou
uma redução de 10% ou mais no preço de mercado das ações no fechamento da NYSE em 17 de
novembro de 2017 (US$ 8,39);

qualquer alteração ou combinação de alterações (ou condição, evento ou desenvolvimento que envolva uma
alteração prospectiva) tenha ocorrido ou ameace ocorrer nos negócios, propriedades, ativos, obrigações,
capitalização, patrimônio dos acionistas, condição (financeira ou outra), operações, licenças ou resultados
de operações nossas ou de quaisquer de nossas subsidiárias ou afiliadas que devam ou possam
razoavelmente (i) ter um efeito desfavorável essencial sobre nós ou quaisquer de nossas subsidiárias ou
afiliadas; (ii) ter um efeito desfavorável essencial sobre o valor das ações; ou (iii) prejudique de forma
significativa os benefícios contemplados da Oferta para nós ou seja relevante para os detentores das ações
ao decidir participar da Oferta;
legislação em qualquer jurisdição aprovada ou a ser aprovada, cujo efeito seria alterar as consequências
fiscais da consumação da Oferta de qualquer maneira que afete desfavoravelmente a nós ou a quaisquer de
nossas afiliadas;
houve ação iminente por escrito, instituída ou pendente, processo, pedido ou reconvenção por ou perante
qualquer tribunal, agência ou autoridade governamental, administrativa ou regulatória, seja nacional ou
internacional, ou qualquer outra pessoa ou tribunal, seja nacional ou internacional, que:










qualquer suspensão ou limitação geral de preços ou negociação das ações em qualquer bolsa de valores
nacional nos Estados Unidos ou no mercado de balcão;

conteste ou busque contestar, restringir, proibir ou retardar a Oferta, a aquisição por nós das ações da
Oferta ou qualquer outra questão relativa à Oferta ou busque obter quaisquer indenizações por danos
materiais ou que de outra forma se relacionem à Oferta;
pretenda tornar ilegal a compra ou o pagamento de algumas ou todas as ações nos termos da Oferta ou
resulte em um atraso em nossa capacidade de aceitar para pagamento ou pagar algumas ou todas as
ações;
busque exigir que recompremos ou resgatemos quaisquer de nossas ações em circulação que não sejam
as ações;
de outra forma poderia razoavelmente afetar de modo essencialmente desfavorável os negócios,
propriedades, ativos, obrigações, capitalização, patrimônio dos acionistas, condição financeira,
operações, licenças ou resultados de operações nossos ou de quaisquer de nossas subsidiárias ou
afiliadas, tomados como um todo, ou o valor das ações;

qualquer ação foi adotada ou qualquer estatuto, lei, regulamentação, sentença, decreto, liminar ou ordem
(preliminar, permanente ou de outra forma) tenha sido proposta, buscada, promulgada, passada, executada
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ou considerada como sendo aplicável à Oferta ou a nós ou a quaisquer de nossas subsidiárias ou afiliadas
por qualquer tribunal, governo ou agência governamental ou outra autoridade administrativa ou regulatória,
seja nacional ou internacional, a qual em nosso julgamento razoável:













indica que qualquer aprovação ou outra ação de tal tribunal, agência ou autoridade possa ser exigida
em relação à Oferta ou à compra de suas ações;
poderia representar proibição, restrição ou consumação atrasada da Oferta; ou
de outra forma poderia razoavelmente afetar de modo essencialmente desfavorável os negócios,
propriedades, ativos, obrigações, capitalização, patrimônio dos acionistas, condição financeira,
operações, licenças ou resultados de operações nossos ou de quaisquer de nossas subsidiárias ou
afiliadas, tomados como um todo;

uma oferta ou oferta de permuta de todas ou quaisquer de nossas ações em circulação (além desta Oferta)
ou qualquer incorporação, aquisição, combinação de negócios ou outra transação semelhante conosco ou
que envolva a nós ou a quaisquer de nossas subsidiárias tenha sido proposta, anunciada ou feita por
qualquer pessoa ou entidade ou tenha sido divulgada publicamente, ou ainda que tenhamos firmado em um
contrato definitivo ou um contrato a princípio com qualquer pessoa em relação a qualquer incorporação,
aquisição, combinação de negócios ou outra transação semelhante;
qualquer pessoa, entidade ou grupo tenha registrado uma Notificação e um Formulário de Relatório nos
termos da Lei de Aperfeiçoamentos Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976 e suas alterações, refletindo uma
intenção de adquirir a nós ou a nossas ações ou tenha feito um anúncio público que reflita uma intenção de
adquirir a nós ou a quaisquer de nossas subsidiárias ou quaisquer de nossos respectivos ativos ou ações;
qualquer aprovação, permissão, autorização, revisão favorável ou consentimento de qualquer entidade
governamental que devam ser obtidos em relação à Oferta e sobre os quais tenhamos sido notificados após
a data da Oferta não tenha sido obtido em termos satisfatórios para nós, de acordo com nosso critério
razoável; ou
nós determinarmos que a consumação da Oferta e a compra das ações tenha probabilidade razoável de:




fazer com que as ações sejam mantidas em registro por menos de 300 pessoas; ou
fazer com que as ações sejam canceladas na NYSE ou se qualifiquem para cancelamento nos termos da
Lei de Mercado de Capitais.

As condições acima servem a nosso exclusivo benefício e podem ser reivindicadas por nós, no todo ou em
parte, a qualquer momento de tempos em tempos a nosso critério exclusivo antes do Encerramento. Qualquer
determinação feita por nós em relação aos eventos descritos nesta seção será final e vinculante de todas as pessoas.
8.

Intervalo de Preços das Ações; Dividendos

As ações são negociadas na NYSE sob o símbolo “CZZ". Os BDRs que representam nossas ações estão listados
na B3 e são negociados sob o símbolo “CZLT33”. A tabela a seguir define os preços de vendas máximo e mínimo
de nossas ações na NYSE e os BDRs que representam nossas ações na B3 para os períodos indicados.
NYSE

AÇÕES ORDINÁRIAS CLASSE A DA COSAN LIMITED; SÍMBOLO: CZZ
Alta

Baixa

(US$ por ação ordinária)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quarto Trimestre ..............................................................................................................
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13,72
14,27
14,66
11,70

10,45
11,53
10,76
6,18

NYSE

AÇÕES ORDINÁRIAS CLASSE A DA COSAN LIMITED; SÍMBOLO: CZZ
Alta

Exercício findo em 31 de dezembro de 2015:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quarto Trimestre ..............................................................................................................
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quarto Trimestre ..............................................................................................................
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quatro Trimestre (até 17 de novembro de 2017) .............................................................

Baixa

8,06
7,70
6,12
4,07

6,22
6,01
2,75
2,90

4,92
6,51
7,46
9,29

2,60
4,55
6,22
6,92

9,33
9,02
8,41
9,20

7,73
5,68
6,31
7,87

BDRs DA COSAN LIMITED BDRs QUE REPRESENTAM AS AÇÕES ORDINÁRIAS CLASSE A;
SÍMBOLO: CZLT33

B3
Alta

Baixa

(US$ por ação ordinária)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quarto Trimestre ..............................................................................................................
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quarto Trimestre ..............................................................................................................
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quarto Trimestre ..............................................................................................................
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
Primeiro Trimestre ...........................................................................................................
Segundo Trimestre ...........................................................................................................
Terceiro Trimestre ............................................................................................................
Quatro Trimestre (até 17 de novembro de 2017) .............................................................

33,00
28,20
32,77
28,20

24,31
17,08
26,45
17,08

22,33
23,44
18,77
15,60

17,45
18,50
11,30
11,70

17,84
21,66
24,55
29,30

9,90
16,74
20,49
23,30

28,99
28,05
26,59
29,70

24,79
19,05
20,75
26,12

Em 17 de novembro de 2017, o último dia completo de negociação antes do início da Oferta, o preço de
fechamento da NYSE por ação foi de US$ 8,39 e o preço de fechamento de nossos BDRs na B3 foi de R$27,40. O
Preço de Compra mínimo de US$ 9,23 por ação poderia estar abaixo do preço de mercado no fechamento
para as ações na NYSE na data na qual o Encerramento ocorre. Nós incentivamos os acionistas a obterem
um preço de mercado atualizado para as ações antes de resolver se devem ou não ofertar suas ações.
Dividendos. Nós declaramos ou pagamos em dinheiro os dividendos sobre as ações no passado. Nos três
últimos anos nós declaramos e pagamos dividendos em dinheiro da seguinte maneira:


Em 20 de maio de 2014, o conselho de administração aprovou a distribuição do dividendo
intermediário recebido pela Cosan Limited da Cosan S.A. Indústria e Comércio (“Cosan S.A.”) em 20
de maio de 2014. Os dividendos foram pagos aos acionistas para o exercício fiscal findo em 31 de
dezembro de 2013, totalizando US$ 42.037.712,92, correspondendo a US$ 0.155299860 por ação
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ordinária ou o equivalente em reais brasileiros (“reais”) aos detentores de BDRs, sem retenção de
imposto de renda na fonte.


Em 30 de outubro de 2014, o conselho de administração aprovou a distribuição do dividendo
intermediário recebido pela Cosan Limited da Cosan S.A. 30 de outubro de 2014. Os dividendos
foram pagos aos acionistas para o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2014, totalizando US$
38.345.901,31, correspondendo a US$ 0,144870503 por ação ordinária ou o equivalente em reais
brasileiros (“reais”) aos detentores de BDRs, sem retenção de imposto de renda na fonte.



Em 26 de maio de 2015, o conselho de administração aprovou a distribuição dos dividendos
intermediários recebidos pela Cosan Limited da Cosan S.A. e Cosan Logística em 26 de maio de 2015.
Os dividendos foram pagos aos acionistas para o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2014,
totalizando US$ 29.648.408,93, correspondendo a US$ 0,011201145 por ação ordinária ou o
equivalente em reais brasileiros (“reais”) aos detentores de BDRs, sem retenção de imposto de renda
na fonte.





Em 13 de maio de 2016, o conselho de administração aprovou a distribuição dos dividendos
intermediários recebidos pela Cosan Limited da Cosan S.A. Os dividendos foram pagos aos acionistas
para o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2015, totalizando US$ 24.052.065,65,
correspondendo a US$ 0,09086851 por ação ordinária ou o equivalente em reais brasileiros (“reais”)
aos detentores de BDRs, sem retenção de imposto de renda na fonte.
Em 05 de maio de 2017, o conselho de administração aprovou a distribuição dos dividendos recebidos
pela Cosan Limited da Cosan S.A. Os dividendos foram pagos aos acionistas para o exercício fiscal
findo em 31 de dezembro de 2016, totalizando US$ 20.000.000,00 correspondendo a US$ 0,0755598
por ação ordinária ou o equivalente em reais brasileiros (“reais”) aos detentores de BDRs, sem
retenção de imposto de renda na fonte.

Também não há garantia de que poderemos distribuir os dividendos no futuro.9. Fonte e Valor dos Fundos
O preço de compra total máximo de ações adquiridas na Oferta será de US$200.000.000,00. As despesas com a
Oferta estão previstas em aproximadamente US$ 750.000,00.
Prevemos que o pagamento pelas ações oferecidas na Oferta e por todas as despesas aplicáveis à Oferta será
oriundo de nosso caixa e investimentos. Em 30 de setembro de 2017, nosso caixa e investimentos eram de
aproximadamente US$596,7 milhões. A Oferta não está condicionada ao recebimento de financiamento. Vide a
Seção 7ª.
10. Determinadas Informações a respeito da Companhia
Visão Geral
Somos um conglomerado de energia e infraestrutura e, ao ser considerada em conjunto com nossas joint
ventures, formadas com a Shell Brazil Holdings B.V. (isto é, a Raízen Combustíveis S.A. e a Raízen Energia S.A.,
em conjunto referidas como “Raízen”), a companhia é líder no mercado brasileiro de distribuição de combustível,
produção de açúcar e etanol, distribuição de gás natural e logística ferroviária.
Onde Encontrar mais Informações
Anualmente, protocolamos relatórios atualizados e trimestrais, circulares de procuração e outros dados perante a
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em relação a nosso negócio, condição financeira e outros temas.
É possível, ainda, ler e obter cópia de qualquer material que apresentamos à SEC em sua Sala Pública de Referência
(Public Reference Room), localizada em 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Informações sobre o
funcionamento da Sala Pública de Referência da SEC podem ser obtidas ao ligar no número 1-800-SEC-0330.
Cópias podem ser obtidas na SEC, mediante pagamento das taxas prescritas. A SEC também mantém um website
em www.sec.gov, que contém relatórios, circulares de procuração, e outras informações a respeito de emitentes que
fazem seus protocolos eletronicamente com a comissão. Disponibilizamos, gratuitamente, em
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http://ri.cosanlimited.com (na seção “Informações Financeiras”), cópias de materiais que protocolamos perante a
SEC, ou fornecemos a ela.
As informações contidas em nosso site, em qualquer site mencionado na presente Oferta de Compra, ou em
qualquer site direta ou indiretamente conectado a esses sites, não são parte desta Oferta de Compra, e não são
incorporadas aqui por referência, sendo que os investidores não devem se embasar nessas informações.
Também protocolamos uma Declaração de Oferta Pública de Aquisição no Anexo TO, da SEC, que inclui
informações adicionais sobre a Oferta. A Declaração de Oferta Pública de Aquisição, no Anexo TO, juntamente com
qualquer apenso e alteração, pode ser analisada, sendo que cópias poderão ser obtidas nos mesmos locais e na
mesma maneira previstos acima.
Incorporação por Referência
As normas da SEC nos autorizam a incluir informações na Oferta de Compra como “incorporação por
referência”. Isso significa que podemos revelar informações importantes, indicando-lhes que confiram outro
documento, protocolado com a SEC, em separado. Os seguintes documentos, que foram previamente protocolados
com a SEC, contém informações importantes sobre nossa companhia, e incorporamos esses dados por referência
(além de informações dos respectivos protocolos que não foram protocoladas, mas fornecidas para a SEC, conforme
as normas aplicáveis dessa comissão):


o Relatório Anual no Formulário 20-F, referente ao ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016,
conforme registro na SEC de 26 de abril de 2017;



o relatório no Formulário 6-K, referente ao mês de novembro de 2017, fornecido para a SEC, em 14 de
novembro de 2017;



o relatório no Formulário 6-K, referente ao mês de agosto de 2017, fornecido para a SEC, em 11 de
agosto de 2017;



o relatório no Formulário 6-K, referente ao mês de maio de 2017, fornecido para a SEC, em 11 de
maio de 2017;



o relatório no Formulário 6-K, referente ao mês de março de 2017, fornecido para a SEC, em 29 de
março de 2017;



o relatório no Formulário 6-K, referente ao mês de fevereiro de 2017, fornecido para a SEC, em 24 de
fevereiro de 2017;



o relatório no Formulário 6-K, referente ao mês de dezembro de 2016, fornecido para a SEC, em 14 de
dezembro de 2016; e



relatórios futuros no Formulário 6-K, que apresentarmos para a SEC após a data da presente Oferta de
Compra, e que são identificados nos referidos relatórios como informações incorporadas por referência
nesta Oferta de Compra.

Será considerado que qualquer declaração, contida em algum documento incorporado por referência na presente
Oferta de Compra, será modificada ou cancelada e substituída, se for uma declaração inconsistente realizada nesta
Oferta de Compra. Não será considerado que uma declaração modificada ou substituída nesses termos constitua
parte desta Oferta de Compra, exceto com as respectivas modificações ou substituições.
Os documentos incorporados por referência nesta Oferta de Compra podem ser obtidos no site da SEC, no
endereço ou site indicados acima. É possível, ainda, solicitar, sem custos, uma cópia desses registros por meio de
mensagem por escrito ou ligação para o Agente de Informações (Information Agent), em seu endereço e número de
telefone indicados abaixo:
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Georgeson LLC
1290 Avenue of the Americas, 9º andar
Nova York, NY 10104
Acionistas, Bancos e Corretoras podem ligar gratuitamente: (866) 257-5415
11. Participações de Conselheiros e Diretores; Transações e Acordos Relativos a Ações
Participações de Conselheiros, Diretores e Afiliadas
Em 20 de novembro de 2017, havia 168.892.385 Ações Ordinárias Classe A emitidas e em circulação. Pelo
preço de compra máximo de US$ 9,65 por ação, adquiriríamos 20.725.389 ações, se a Oferta for integralmente
subscrita, o que representaria aproximadamente 12,3% das Ações Ordinárias Classe A emitidas e em circulação em
20 de novembro de 2017. Pelo preço de compra mínimo de US$ 9,23 por ação, adquiriríamos 21.668.472 ações, se a
Oferta for integralmente subscrita, o que representaria aproximadamente 12,8% das Ações Ordinárias Classe A
emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017.
Em 17 de novembro de 2017, os conselheiros e diretores, como um grupo (excluindo o Sr. Rubens Ometto
Silveira Mello), detinham o total de 538.546 ações e o presidente do nosso Conselho de Administração, o Sr.
Rubens Ometto Silveira Mello, era beneficiário final de um agregado de 14.509.418 ações, representando
aproximadamente 0,32% e 8,59%, respectivamente, do número total de ações em circulação. Os conselheiros e
diretores têm o direito de participar da Oferta da mesma maneira que outros acionistas. Entretanto, os conselheiros e
diretores nos informaram que não pretendem colocar suas ações à disposição da Oferta. Como resultado, a Oferta
aumentará a participação proporcional dos conselheiros e diretores (excluindo o presidente do nosso Conselho de
Administração, o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello) para aproximadamente 0,37%; e (ii) o presidente do nosso
Conselho de Administração, o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, para aproximadamente 9,86%; do número total de
ações em circulação em 20 de novembro de 2017, supondo que compraremos 21.668.472 ações na Oferta. Após o
encerramento da Oferta, os conselheiros e diretores poderão vender, em cumprimento da lei aplicável, suas ações em
transações de mercado aberto, a preços que podem ou não ser mais favoráveis do que o preço de compra a ser pago
para os acionistas na Oferta.
Encontra-se em anexo à presente Oferta de Compra, como Anexo I, uma relação dos conselheiros e diretores
em 17 de novembro de 2017.
Propriedade de Valores Mobiliários por parte dos Principais Acionistas e Administração
Em 17 de novembro de 2017, o capital social autorizado é de US$1.000.000.000, que consiste em 168.892.385
Ações Ordinárias Classe A, com valor nominal de US$0,01 por ação, e 96.332.044 Ações Ordinárias Classe B Série
1, com valor nominal de US$0,01 por ação. Cada Ação Ordinária Classe A dá direito a um voto a seu detentor. Cada
Ação ordinária classe B dá direito a dez votos a seu detentor. O presidente do Conselho de Administração, Sr.
Rubens Ometto Silveira Mello, detém o controle de 41,79% do capital social emitido e em circulação, além de
86,36% do poder de voto, em virtude de seu controle de 100% das Ações Ordinárias Classe B Série 1 e de 8,59%
das Ações Ordinárias Classe A. Não há, atualmente, nenhuma Ação Ordinária Classe B Série 2 emitida e em
circulação.
A tabela abaixo dispõe informações sobre o direito real sobre as ações, em 17 de novembro de 2017 (salvo
quando indicada outra informação), por pessoa física ou jurídica de nosso conhecimento, que detém direito real
sobre mais de 5% das ações em circulação, por conselheiro, por diretor e por todos os conselheiros e diretores como
um grupo.
Ações
Ordinárias
Classe A

%

Ações
Ordinárias
Classe B

%

Total

%

100,00%

110.841.461
2
111.380.008
153.844.421
168.892.385

41,79%

Acionistas
14.509.418
8,59% 96.332.044
Sr. Rubens Ometto Silveira Mello (1) ..............................................................
Todos os conselheiros e diretores como um grupo ...........................................
15.047.964
8,91% 96.332.044
Outros...............................................................................................................
153.844.421 91,09%
—
Total de ações em circulação ............................................................................
168.892.385 100,00%
—
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100,00%
0,00%
0,00%

41,99%
58,01%
62,85%

Ações
Ordinárias
Classe A

168.892.385
Total (2) ...........................................................................................................

%

Ações
Ordinárias
Classe B

100,00 96.332.044

%

100,00

Total

265.224.429

%

100,0

(1) A Queluz Holdings Limited e a Costa Pinto detêm todas as Ações Ordinárias Classe B. Queluz Holdings Limited, MSOR Participações
S.A. e a Usina Bom Jesus S.A. Açúcar e Álcool também detêm um agregado 8,59% de nossas Ações Ordinárias Classe A. Essas companhias são
indiretamente controladas pelo Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, o presidente de nosso conselho de administração.
(2) Ademais, detemos 5.462.956 Ações Ordinárias Classe A em nossa tesouraria.

A quantidade total de recibos de depósitos brasileiros (BDRs) detidos por investidores brasileiros em 17 de
novembro de 2017 era de 17.726.919. A quantidade total de ações detidas por investidores brasileiros em 17 de
novembro de 2017 era de 4.130.367 (com a exclusão de ações detidas por depositário no programa de BDRs).
Acordos de Remuneração de Conselheiros e Diretores
Plano de incentivo em participação acionária
Adotamos o plano de incentivo em participação acionária da Cosan Limited. Reservamos até 5% das Ações
Ordinárias Classe A emitidas e em circulação a partir da data de outorga para emissão, prevista no plano de
incentivo em participação acionária. O objetivo do plano é atrair, reter e motivar conselheiros, diretores e
empregados a estabelecerem uma relação entre remuneração e o desempenho em geral da companhia, a fim de
promover a cooperação entre as diversas áreas do negócio e criar uma participação societária, na companhia, com
respeito a esses conselheiros, diretores e empregados, alinhando seus interesses com os interesses de nossos
acionistas. Nenhuma das ações ou opções foi emitida ou concedida em conexão com o referido plano de incentivo.
Plano de retenção a longo prazo
Adotamos um Plano de retenção a longo prazo (o “Plano RLP”), com o objetivo de premiar e reter certos
executivos de alto nível de importância estratégica para a Companhia e que podem receber certos incentivos
baseados em ações e que podem ser determinados por nosso Conselho de Administração. A participação no Plano de
RLP está sujeita à seleção pelo nosso Conselho de administração. Nos termos do Plano de RLP, cada beneficiário
pode receber, sujeito aos termos e condições do Plano de RLP, até 1% do total de ações emitidas e em circulação da
Cosan Limited (o montante preciso outorgado fica sob discrição do Conselho de Administração). Os beneficiários
podem receber em dinheiro o equivalente à outorga em ações, sob discrição do Conselho de Administração.
Qualquer outorga de ações ou dinheiro sob o Plano de RLP deve ser entregue dentro do período de até 10 anos.
Atualmente, cinco executivos chave são fazem jus ao recebimento da outorga de ações ou caixa de até 1% de nosso
capital social emitido durante o curso dos próximos dez anos, em um valor a ser definido por nosso Conselho de
Administração, anualmente. Em 17 de novembro de 2017, um total de 533.546 ações foram outorgadas em 2017
aos executivos participantes do Plano de RLP.
Transações Recentes com Valores Mobiliários
Com base em nossos registros, e segundo nosso melhor conhecimento, nenhuma transação com ações foi
efetuada nos 60 dias anteriores a 20 de novembro de 2017 por nós ou nossos conselheiros, diretores, afiliadas ou
subsidiárias ou pelos diretores ou conselheiros das subsidiárias
12. Efeitos da Oferta de Aquisição no Mercado de Ações; Registro segundo a Lei de Mercado de Capitais
Nossa aquisição de ações na Oferta reduzirá a quantidade de ações que poderia, de outra forma, ser
comercializada abertamente e poderá reduzir a quantidade de acionistas. Como resultado, a comercialização de
volumes equivalentes de ações, após consumação da Oferta, poderá ter um maior impacto nos preços de venda do
que teria em circunstâncias anteriores à consumação da Oferta.
Acreditamos que haverá uma quantidade suficiente de ações em circulação e comercializadas abertamente após
a conclusão da Oferta, para garantir uma comercialização continuada no mercado de ações. Com base nas diretrizes
publicadas da Bolsa de Nova York, a nosso ver, a compra das ações, por nossa parte, não causará o cancelamento do
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registro da companhia na Bolsa de Nova York. A Oferta está condicionada a não existência de probabilidade
razoável, em nosso julgamento razoável, de que a consumação da Oferta e a compra de ações fará com que as ações
tenham seu registro na Bolsa de Nova York cancelado, ou passem a ser detidas por registro por menos de 300
pessoas. Vide a Seção 7ª.
As ações se encontram registradas segundo a Lei de Mercado de Capitais, que exige, entre outras coisas, que
forneçamos determinadas informações a nossos acionistas e à Comissão, além de exigir que cumpramos as normas
de representação da Comissão em relação a assembleias de acionistas. Em nossa opinião, a compra das ações na
Oferta, de nossa parte, conforme os termos da Oferta, não resultará na transformação das ações em ações elegíveis
ao cancelamento de registro segundo as Lei de Mercado de Capitais.
13. Questões Legais; Aprovações Regulatórias
Não temos ciência de nenhuma licença ou permissão regulatória que seja significativa para nosso negócio, e que
possa ser afetada, de forma adversa, por nossa aquisição de ações na forma contemplada na Oferta ou de alguma
aprovação ou outro ato de qualquer governo ou autoridade ou agência governamental, administrativa ou regulatória,
nacional, estrangeira ou supranacional, que seria necessário para adquirirmos ou determos a aquisição das ações na
forma contemplada pela Oferta. Caso alguma aprovação ou outro ato se faça necessário, contemplamos aqui que
buscaremos referida aprovação ou outro ato. Não podemos predizer se seremos obrigados a atrasar a aceitação para
pagamento ou o pagamento pelas ações disponibilizadas na Oferta, pendendo o resultado de qualquer assunto. Não
pode haver garantia de que referida aprovação ou outro ato, se necessários, seriam obtidos ou seriam obtidos sem
um custo ou condições substanciais, ou que a falha em obter essa aprovação ou outro ato possa não resultar em
consequências adversas para nosso negócio e condição financeira. Nossas obrigações, previstas na Oferta, de aceitar
para pagamento e pagar pelas ações, estão sujeitas a condições. Vide a Seção 7ª.
14. Consequências Relevantes para o Imposto de Renda Federal dos EUA
Segue abaixo uma descrição das consequências relevantes de imposto de renda federal nos EUA da Oferta de
Compra. Essa descrição abarca apenas as considerações de imposto de renda federal nos EUA para Detentores
Norte-Americanos (descritos abaixo), que detêm as ações como bens de capital (em geral, bens mantidos para
investimento). Essa descrição não descreve todas as consequências fiscais que podem ser relevantes para os
Detentores Norte-Americanos, em vista de suas circunstâncias em particular, incluindo as consequências fiscais
alternativas mínimas, a aplicação do “imposto de contribuição ao Medicare” (Medicare contribution tax), e as
consequências fiscais que diferem aplicáveis a Detentores Norte-Americanos, conforme normas fiscais especiais,
como:


determinadas instituições financeiras;



companhias de seguro;



fundos de investimento imobiliários ou companhias de investimento regulamentadas;



corretoras ou determinados negociadores (traders) de valores mobiliários;



entidades com isenção fiscal;



pessoas que detêm ações como parte de um “straddle” ou transação integrada;



pessoas cuja “moeda funcional” não seja o dólar americano; ou



parcerias ou outras entidades classificadas como parcerias para fins do imposto de renda federal dos EUA.

Nenhuma norma foi ou será buscada da Receita Federal Americana (Internal Revenue Service - “IRS”) a
respeito de qualquer consequência fiscal com relação aos temas aqui discutidos. Consequentemente, não pode haver
garantias de que a IRS não afirmará, ou que um tribunal não sustentará, uma posição contrária a qualquer um dos
itens resumidos abaixo.
Essa descrição é baseada no Código de Imposto de Renda de 1986 (Internal Revenue Code of 1986), conforme
alterações (“Código”), normas do Tesouro Americano (US Treasury) finais, propostas e temporárias, e em suas
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interpretações judiciais e administrativas, todos na forma como se apresentam na presente data, sendo que alterações
a eles após a data desta Oferta de Compra poderão afetar as consequências fiscais ora descritas, possivelmente com
efeitos retroativos. A presente discussão não aborda nenhum aspecto de tributação estadual, municipal ou não
americana, ou qualquer consideração de imposto federal americano além da tributação sobre a renda. Consulte um
consultor fiscal a respeito das consequências de imposto federal, estadual e municipal dos EUA e as não americanas
em relação à venda das ações conforme a Oferta de Compra, nas suas circunstâncias em particular.
Para os fins desta descrição, um “Detentor Norte-Americano” significa, para fins de imposto de renda dos EUA,
um detentor de direito real sobre as ações que seja:


um cidadão ou indivíduo residente dos Estados Unidos;



uma pessoa jurídica criada ou constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos, ou de qualquer estado
desse país, ou do Distrito de Columbia; ou



um espólio ou fundo trust com rendimentos passíveis de tributação pelo imposto de renda federal dos EUA,
não importando sua fonte.

O tratamento de imposto de renda federal dos EUA dado a um sócio em uma pessoa jurídica classificada como
companhia em comandita (para fins de imposto de renda federal dos Estados Unidos) que detenha ações dependerá
da situação do sócio e das atividades da companhia. Sócios em companhias em comandita que detenham ações
devem consultar consultores fiscais a respeito das consequências de imposto de renda federal dos EUA que terão
pela venda das ações nos termos da Oferta de Compra.
Conforme indicado nos relatórios anuais anteriores nos Formulários 20-F, não somos, em nosso parecer, uma
companhia de investimento estrangeira passiva (foreign investment company - doravante “companhia PFIC”) para
fins de imposto de renda federal dos EUA, em referência a qualquer ano fiscal anterior, pois nossas ações estavam
registradas na Bolsa de Nova York. Salvo descrição abaixo, a presente discussão parte do princípio que a
Companhia não foi uma companhia PFIC em referência a nenhum ano fiscal anterior, e não se transformará e em
uma companhia PFIC no ano fiscal atual.
Consequências Fiscais para Detentores Norte-Americanos Ofertantes
O Tratamento da Compra de Ações nos Termos da Oferta de Compra como uma Venda ou Distribuição
Nossa compra das ações disponibilizadas na Oferta de Compra pode ser tratada como venda, de sua parte,
dessas ações ou como distribuição em relação a nosso patrimônio, dependendo das circunstâncias na época em que
as ações forem compradas. Nossa compra de suas ações será, em geral, tratada como uma venda se a transação (i)
resultar em um “resgate completo” de sua participação em nosso patrimônio, (ii) for um resgate “substancialmente
desproporcional” em relação a você, ou (iii) “não for equivalente em essência a um dividendo” com relação a você,
cada um dos itens dentro do significado da Seção 302(b) do Código, conforme descrição abaixo (“testes da Seção
302”).


Resgate Completo. A transação será um “resgate completo” de sua participação acionária na companhia se
(i) não detiver nenhuma de nossas ações, de fato ou presumidamente, imediatamente após resgate das ações
nos termos da Oferta de Compra, ou (ii) você de fato não deter nenhuma de nossas ações imediatamente
após seu resgate nos termos da Oferta de Compra e, com relação a qualquer ação, você presumidamente as
detiver imediatamente após a Oferta de Compra, você terá direito a renunciar, e renunciar de fato, à
propriedade presumida de todas essas ações segundo os procedimentos descritos na Seção 302(c) do
Código e nas Normas do Tesouro Americano aplicáveis. Se desejar cumprir o teste de “resgate completo”
através da renúncia à atribuição, aconselhamos que consulte um consultor fiscal sobre as exigências,
mecanismos e quão recomendável é referida renúncia.



Substancialmente Desproporcional. Em geral, o montante que irá receber será “substancialmente
desproporcional” se, através de voto e valor, a porcentagem das ações que você detiver de fato e
presumidamente, imediatamente após o resgate de ações nos termos da Oferta de Compra, for menor do
que 80% da porcentagem de ações que você deter de fato e presumidamente imediatamente antes da venda
das ações nos termos da Oferta de Compra.
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Não Equivalente em Essência a um Dividendo. A transação não será “equivalente em essência a um
dividendo” se as ações resgatadas nos termos da Oferta de Compra resultarem em uma “redução
significativa” em sua participação acionária na companhia, dado fatos e circunstâncias em particular que se
aplicarem a você. A IRS indicou na diretriz publicada que, mesmo uma pequena redução na participação
proporcional de um pequeno acionista minoritário em uma companhia de capital aberto com ampla
participação, que não exerça controle sobre assuntos societários, pode constituir uma “redução
significativa”. Deve consultar seu próprio consultor fiscal sobre a aplicação do teste nas circunstâncias
particulares em que se encontrar.



Alienações ou aquisições contemporâneas das ações, de sua parte, ou pessoas físicas ou jurídicas
relacionadas, podem ser consideradas como parte de uma única transação integrada e podem ser
considerados ao determinar se os testes da Seção 302 foram cumpridos. Você deve ter ciência de que, como
pode ocorrer rateio (proration) na Oferta de Compra, mesmo que todas as ações que detiver de fato e
presumidamente forem oferecidas nos termos da Oferta de Compra, menos dessas ações poderemos
comprar. Desta forma, o rateio poderá afetar o critério se sua entrega de ações nos termos da Oferta atende
os testes da Seção 302.

Venda de Ações nos Termos da Oferta de Compra
Se satisfizer quaisquer testes da Seção 302, em geral, você reconhecerá ganhos ou perdas tributáveis iguais à
diferença entre o valor realizado no resgate e a base tributária ajustada nas ações oferecidas. A base tributária
ajustada será, em geral, o valor que você pagou para adquirir as ações. Qualquer ganho ou perda será ganho ou
perda de capital, ou ganho ou perda de capital a longo prazo, se seu período de detenção em relação às ações for
maior do que um ano, na época da venda. Se você for um Detentor Norte-Americano não pessoa jurídica, qualquer
ganho de capital a longo prazo que reconhecer será, em geral, elegível a uma alíquota reduzida de tributação. A
dedutibilidade das perdas de capital está sujeita a certas restrições.
Qualquer ganho ou perda reconhecidos serão, em geral, tratados como ganhos ou perdas de fonte americana
para fins de crédito fiscal estrangeiro nos EUA. As normas que regem créditos fiscais estrangeiros são complexas, e
você deve consultar seu consultor fiscal a respeito do potencial de habilitação em crédito de impostos estrangeiros,
se houver, em circunstâncias particulares.
Distribuição com Relação às Ações nos Termos da Oferta de Compra
Se não cumprir nenhum dos testes da Seção 302, o valor integral que receber conforme os termos da Oferta de
Compra será tratado como uma distribuição que lhe foi feita com relação a suas ações, e a base tributária sobre as
ações resgatadas será, em geral, adicionada a qualquer outra ação na companhia que você retenha. Essa distribuição
será tratada como um dividendo na medida que for paga dos ganhos e lucros acumulados ou correntes, se houver,
conforme determinados de acordo com os princípios de imposto de renda federal dos EUA. O dividendo será
passível de inclusão em sua renda bruta sem a redução referente à base tributária das ações entregues, e nenhuma
perda corrente será reconhecida. A não ser que o valor que receber supere sua participação em nossos ganhos e
lucros correntes ou acumulados, o excesso será, primeiramente, tratado como retorno de capital sem tributação na
medida da base tributária em suas ações, e em seguida do ganho de capital oriundo da venda ou troca de suas ações.
Entretanto, considerando que não mantemos cálculos de nossos ganhos e lucros em cumprimento aos princípios de
imposto de renda federal dos EUA, deve-se esperar que todo o valor que receber conforme a Oferta de Compra será
tributado como dividendo, se for tratado como distribuição na forma descrita acima.
Em observação aos limites aplicáveis, dividendos pagos a determinados Detentores Norte-Americanos não
pessoa jurídica serão elegíveis a tributação como “renda de dividendo qualificado” e, portanto, serão tributados na
alíquota aplicável a ganhos de capital de longo prazo, contanto que determinados períodos de detenção e outras
exigências sejam observados. O valor do dividendo será tratado como renda de dividendo de fonte estrangeira para
você e não será elegível a redução por dividendos recebidos autorizada, em geral, a companhias americanas segundo
previsto no Código.
Normas Relativas a Companhia de Investimento Estrangeiro Passivo
Em geral, uma companhia não americana será uma companhia PFIC para fins de imposto de renda federal dos
EUA, em referência a qualquer ano fiscal no qual, após aplicação de determinadas regras de transparência, (1) ao
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menos 75% de sua renda bruta for “receita passiva”, ou (2) ao menos 50% do valor trimestral médio de seus bens
consistir em bens que produzem “receita passiva” ou que são mantidos para a produção de “receita passiva.” Receita
passiva, para esses fins, inclui, em geral, dividendos, participação, royalties, aluguéis e ganhos com moeda
estrangeira, valores mobiliários e transações com determinadas commodities. Conforme indicado nos relatórios
anuais anteriores nos Formulários 20-F, não somos, em nosso parecer, uma “companhia PFIC”, em referência a
qualquer ano fiscal anterior, pois nossas ações estavam registradas na Bolsa de Nova York. Entretanto, considerando
que a condição de companhia PFIC depende da composição de nossa receita e bens, e do valor de mercado periódico
de nossos bens (incluindo, entre outros, o fundo de comércio e menos do que 25% de investimentos em patrimônio
detido), não é possível garantir que não fomos, ou não seremos, uma companhia PFIC em referência a algum ano
fiscal.
Se fomos uma companhia PFIC em referência a algum ano fiscal no qual você deteve ações, suas ações serão
tratadas como ações em uma companhia PFIC, mesmo que tenhamos, em seguida, deixado de atender ao limite
mínimo de requisitos para ter a condição de companhia PFIC, e você estará, em geral, sujeito às consequências
fiscais adversas com a venda de suas ações nos termos da Oferta de Compra.
Se fomos uma companhia PFIC em referência a algum ano fiscal no qual você deteve nossas ações, os ganhos
que reconheceu com a venda ou outra alienação das ações seriam alocados de forma proporcional durante o período
em que deteve referidas ações. Os valores distribuídos para o exercício fiscal da venda ou outra alienação e para
qualquer exercício fiscal antes de nos tornarmos uma PFIC seriam tributados como lucro ordinário. O valor
distribuído a todos os outros anos de contribuição estaria sujeito ao imposto à alíquota máxima sobre a receita
ordinária em vigor para pessoas físicas ou jurídicas para o exercício em questão, conforme apropriado, e a cobrança
de juros incidiria sobre o passivo fiscal resultante. Determinadas escolhas, se realizadas, podem resultar em
tratamentos alternativos. Você deve consultar seu consultor fiscal sobre essas escolhas.
Se for tratado como recebedor de uma distribuição relacionada com suas ações, na forma descrita acima e
segundo “—Distribuição com Relação às Ações nos Termos da Oferta de Compra”, a distribuição total será alocada,
em geral, para o ano fiscal e estará sujeita a tributação da mesma maneira que um ganho, descrito acima. As
alíquotas tributárias favoráveis aplicáveis a ganhos de capital a longo prazo, discutidos acima, com relação a
dividendos pagos a Detentores Norte-Americanos não pessoa jurídica, não se aplicariam.
Você deve consultar um consultor fiscal a respeito da condição de companhia PFIC em referência a qualquer
ano fiscal, e sobre as considerações fiscais pertinentes a uma venda das ações nos termos da Oferta de Compra.
Prestação de Informações e Retenção para Garantia de Imposto
Vide a seção 3 a respeito das exigências de retenção para garantia de imposto federal nos EUA.
Consequências Fiscais para Detentores Norte-Americanos Não Ofertantes
Se não oferecer suas ações nos termos da Oferta de Compra, você não reconhecerá ganhos ou perdas para fins
de imposto de renda federal dos EUA. Nesse caso, a base tributária e período de detenção sobre as ações, após a
consumação da Oferta de Compra, será a mesma que teria sobre elas imediatamente antes da consumação.
15. Prorrogação da Oferta; Rescisão; Alteração
Não obstante qualquer disposição contrária neste instrumento, nos reservamos o direito, de forma expressa e a
nosso exclusivo critério, de, a qualquer tempo e periodicamente, a despeito da ocorrência ou não ocorrência de
qualquer um dos eventos previstos na Seção 7 ou de considerarmos que tais eventos ocorreram, prorrogar o período
de tempo durante o qual a Oferta ficará aberta e, portanto, de atrasar a aceitação para pagamento de qualquer ação, e
pagamento em contraprestação a qualquer ação, mediante a entrega de notificação oral ou por escrito sobre referida
prorrogação à Depositária e realização de um anúncio público sobre essa prorrogação. Também nos reservamos o
direito, de forma expressa e a nosso exclusivo critério, de encerrar Oferta e não aceitar para pagamento ou pagar por
qualquer ação até aquele momento aceita para pagamento ou como paga, em observação a lei aplicável, de adiar o
pagamento em contraprestação pelas ações na ocorrência de qualquer uma das condições especificadas na Seção 7
deste instrumento, realizando uma notificação oral ou por escrito sobre referido encerramento ou adiamento para a
Depositária, e realização de anúncio público sobre o encerramento ou adiamento. Nossa reserva de direito de adiar o
pagamento em contraprestação pelas ações, que tenhamos aceito para pagamento, está limitada pela Norma 13e4(f)(5) promulgada pela Lei de Mercado de Capitais, que nos obriga a pagar a contraprestação oferecida ou devolver
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as ações oferecidas imediatamente após o encerramento ou retirada de uma oferta. Em observação ao cumprimento
de lei aplicável, nos reservamos ainda o direito, a nosso exclusivo critério, a despeito da ocorrência ou não
ocorrência de qualquer um dos eventos previstos na Seção 7 ou de considerarmos que tais eventos ocorreram, de
alterar a Oferta em qualquer aspecto, inclusive, sem limitação, através da diminuição ou aumento da contraprestação
oferecida na Oferta a detentores de ações ou com a diminuição ou aumento do valor total das ações sendo buscadas
na Oferta. Alterações da Oferta podem ser realizadas a qualquer tempo e periodicamente efetuadas por anúncios
públicos, sendo que referido anúncio, em caso de prorrogação, deve ser emitido no máximo até 9 horas, horário de
Nova York, no dia útil seguinte ao Encerramento previamente agendado ou anunciado por último. Qualquer anúncio
público realizado nos termos da Oferta será divulgado imediatamente a acionistas de uma maneira razoavelmente
planejada para informá-los sobre essa mudança. Sem limitação a forma na qual podemos vir a escolher como fazer o
anúncio público, exceto dos casos exigidos em lei aplicável, não teremos nenhuma obrigação de publicar, informar
ou de outra forma comunicar referido anúncio público além da divulgação de uma nota no Business Wire ou
qualquer outro serviço equivalente. Além disso, registraríamos referida nota à impressa como um anexo no Anexo
TO.
Se mudarmos significativamente os termos da Oferta ou as informações a seu respeito, prorrogaremos a Oferta
na medida exigida pelas Normas 13e-4(d)(2), 13e-4(e)(3) e 13e-4(f)(1), promulgadas na Lei de Mercado de Capitais.
Referidas normas e determinadas notas relacionadas e interpretações da Comissão preveem que o período mínimo
durante o qual uma oferta deve permanecer aberta após alterações significativas de seus termos ou informações a
respeito da Oferta (além de alteração no preço ou alteração na porcentagem de valores mobiliários buscados)
dependerá dos fatos e circunstâncias, incluindo a relativa magnitude desses termos ou informações; entretanto, em
nenhuma circunstância a Oferta permanecerá aberta por menos do que cinco dias úteis após referida alteração
significativa nos termos, ou informações, da Oferta. Se (1)(a) aumentarmos ou diminuirmos o preço a ser pago pelas
ações, (b) diminuirmos a quantidade de ações almejadas na Oferta, ou (c) aumentarmos a quantidade de ações
almejadas na Oferta em mais de 2,0% das ações em circulação, e (2) a Oferta for programada para se encerrar, a
qualquer momento, antecipadamente ao encerramento de um período que termine no décimo dia útil a partir da data,
inclusive, na qual a notificação sobre um aumento ou diminuição for publicada, enviada ou entregue a detentores de
valores mobiliários na forma especificada nesta Seção 15, a Oferta será prorrogada até o encerramento do período de
dez dias úteis.
16. Taxas e Despesas
Contratamos a Georgeson LLC para atuar como Agente de Informações e a Computershare Trust Company,
N.A. para atuar como Depositária em relação à Oferta. O Agente de Informações pode contatar detentores de ações
por correspondência, fac-símile e entrevistas em pessoa, podendo solicitar que corretoras, negociadores e outros
acionistas nomeados enviem materiais a respeito da Oferta a detentores de direito real. O Agente de Informações e a
Depositária receberão remuneração razoável e costumeira por seus serviços, respectivamente, serão reembolsados,
por nós, por despesas que tenham desembolsado, e serão identificados por determinados passivos em conexão com a
Oferta, incluindo determinados passivos, conforme a lei federal de valores mobiliários.
Determinados diretores e empregados da Companhia poderão prestar serviços em relação à Oferta de Compra,
porém não receberão nenhuma remuneração adicional por referidos serviços.
Não pagaremos taxas ou comissões a corretoras, negociadores ou outras pessoas (além das taxas do Agente de
Informações, conforme descrito acima) por buscar ofertas de ações nos termos da Oferta. Acionistas que detenham
ações por intermédio de corretoras ou bancos devem consultar as corretoras ou bancos para determinar se os custos
da transação podem se aplicar, se os acionistas oferecem ações por intermédio de corretoras ou bancos, ao invés de
fazê-lo diretamente para a Depositária. Reembolsaremos, porém, mediante solicitação, as corretoras, negociadores e
bancos comerciais por despesas costumeiras com correspondência e manuseio que contraírem ao enviar a Oferta e
materiais relativos para detentores de direito real sobre as ações que detenham como nomeados, ou em sua
capacidade de fidúcia. Nenhum corretor, negociador, banco comercial ou companhia trust foi autorizado a atuar
como nosso representante ou como representante do Agente de Informações ou da Depositária para os fins da
Oferta. Pagaremos ou faremos com que sejam pagos todos os impostos pela transferência de ações, se houver algum,
incidentes sobre nossa compra de ações, salvo disposição contrária na Instrução 6 na Carta de Transmissão.
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17. Disposições Diversas
Não temos ciência de nenhum estado americano onde a realização Oferta estivesse em descumprimento da lei
aplicável. Se tomarmos ciência que em algum estado americano a realização da Oferta ou a aceitação das ações nos
termos da Oferta está em descumprimento com a lei aplicável, faremos um esforço de boa-fé para cumprir a lei
aplicável. Se, após esforço de boa-fé, não pudermos cumprir a lei aplicável, a Oferta não será feita (tampouco serão
aceitas ofertas vindas deles ou feitas em seu nome) aos detentores de ações no estado americano em questão.
Conforme a Norma 13e-4(c)(2) prevista na Lei de Mercado de Capitais, protocolamos na Comissão uma
Declaração de Oferta Pública de Aquisição no Anexo TO, que contém informações adicionais com respeito à Oferta
(“Anexo TO”). O Anexo TO, incluindo os anexos e suas alterações e complementos, pode ser analisado, e cópias
poderão ser obtidas, nos mesmos locais e na mesma maneira prevista na Seção 10 com relação às informações sobre
nossa companhia.
Você deve confiar apenas em informações contidas no presente documento ou em documento que lhe seja
encaminhado. Não autorizamos nenhuma pessoa a fazer qualquer recomendação em nosso nome sobre se
você deve ou não colocar suas ações à disposição da Oferta. Não autorizamos nenhuma pessoa a dar qualquer
informação ou a fazer qualquer declaração em relação à Oferta além das informações e declarações contidas
no presente documento ou na Carta de Transmissão correlata. Se dada ou feita, nenhuma recomendação,
informação ou declaração, deverá ser confiada como tendo sido autorizada por nós, pelo Agente de
Informações ou pela Depositária.
20 de novembro de 2017
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ANEXO I
CONSELHEIROS E DIRETORES DA COSAN LIMITED
Conselheiros
A tabela abaixo é uma relação dos membros do Conselho de Administração:
Nome

Ano de Designação Inicial (1)

Rubens Ometto Silveira Mello .........................................................................
Marcelo Eduardo Martins .................................................................................
Mailson Ferreira da Nóbrega(2) .......................................................................
Marcos Marinho Lutz .......................................................................................
Pedro Isamu Mizutani ......................................................................................
Marcelo de Souza Scarcela Portela...................................................................
José Alexandre Scheinkman(2) ........................................................................
Burkhard Otto Cordes ......................................................................................
Richard Steere Aldrich Junior(2) ......................................................................
Dan Ioschpe(2) .................................................................................................
Roberto de Rezende Barbosa............................................................................
Vasco Augusto Pinto Fonseca Dias Júnior .......................................................

2007
2009
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2016
2015
2015
2016

Classe(1)

Cargo Ocupado

Ano de
Nascimento

III
III
I
II
III
II
I
II
I
II
II
III

Presidente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

1950
1966
1942
1969
1959
1961
1948
1975
1947
1967
1950
1956

(1)

Os mandatos dos conselheiros se encerram conforme indicado abaixo: Conselheiros Classe I, na assembleia geral ordinária a ser realizada
em abril de 2017; Conselheiros Classe II, na assembleia geral ordinária relativa ao ano fiscal 2018 (com expectativa de realização em abril
de 2018); e Conselheiros Classe III, na assembleia geral ordinária relativa ao ano fiscal 2019 (com expectativa de realização em abril de
2019).

(2)

Conselheiro independente.

Segue abaixo um resumo da experiência em negócios dos conselheiros atuais. Salvo indicação ao contrário, o
endereço comercial dos conselheiros é Av. Faria Lima, 4,100 – 16º andar, São Paulo – SP, 04543-011, Brasil.
Rubens Ometto Silveira Mello. O Sr. Rubens é conselheiro e presidente. É também presidente do Conselho de
Administração da Cosan S.A. É graduado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (1972). O Sr. Rubens possui mais de 30 anos de experiência na administração de companhias de grande porte.
Trabalha como diretor geral e presidente do Conselho de Administração da Costa Pinto S.A. desde 1980, é vicepresidente da Pedro Ometto S.A. Administração e Participações desde 1980, conselheiro da Cosan Operadora
Portuária S.A. desde 1998, foi presidente do Conselho de Administração da FBA de 2001 até sua fusão na
companhia Corona, e atualmente trabalha como presidente dos conselhos da Cosan S.A., Comgás e Raízen.
Também ocupa o cargo de conselheiro da UNICA, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo.
Antes de sua admissão na Cosan, o Sr. Rubens trabalhou de 1971 a 1973 como consultor da diretoria do
UNIBANCO União de Bancos Brasileiros S.A., e de 1973 a 1980 foi diretor financeiro das Indústrias Votorantim
S.A.
Marcelo Eduardo Martins. O Sr. Marcelo é membro de nosso Conselho de Administração e do Conselho de
Administração da Cosan S.A. desde 23 de março de 2009. Ele também ocupa o cargo de diretor financeiro. Suas
funções incluem identificar oportunidades de aquisição e a implementação de operações de aquisição de controle
(takeover), assim como atividades de desenvolvimento de negócios pelas quais a companhia possa ter interesse
estratégico no futuro. Em julho de 2007, o Sr. Marcelo foi designado diretor da Aguassanta Participações S.A. Antes
de ser admitido no Grupo Cosan, trabalhou como Diretor Financeiro e de Desenvolvimento de Negócios da
Votorantim Cimentos entre julho de 2003 e julho de 2007 e, antes disso, foi chefe do setor Renda Fixa América
Latina, no Salomon Smith Barney (Citigroup), em Nova York. Possui experiência significativa nos mercados de
capitais, tendo trabalhado no Citibank (onde começou sua carreira como trainee, em 1989), Unibanco, UBS e
FleetBoston. Possui diploma em administração de negócios, da Fundação Getúlio Vargas, com especialização em
finanças.
Mailson Ferreira da Nóbrega. O Sr. Mailson é membro de nosso Conselho de Administração e do Conselho de
Administração da Cosan S.A. desde novembro de 2007. É economista e foi Ministro da Fazenda no Brasil, de 1988
a 1990. Antes, foi Consultor Técnico do Departamento de Análise de Projetos, no Banco do Brasil; Chefe de
Coordenação de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e Comércio, e Secretário Geral do Ministério da
Fazenda. Foi diretor presidente (CEO) do European Brazilian Bank—EUROBRAZ, em Londres. O Sr. Mailson é
também membro do Conselho de Administração das seguintes companhias: Abyara Planejamento Imobiliário, CSU
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Cardsystem S.A., Grendene S.A., Portobello S.A., Rodobens Negócios Imobiliários S.A., TIM Participações S.A. e
Veracel Celulose S.A.
Marcos Marinho Lutz. O Sr. Marcos é membro de nosso Conselho de Administração e nosso diretor presidente
(ceo). É diretor presidente (ceo) da Cosan S.A. desde novembro de 2009, além de ser diretor comercial desde 2006.
O Sr. Marcos é formado em engenharia naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e possui MBA
pela Kellogg Graduate School of Management, Universidade de Northwestern. De 2002 a 2006, o Sr. Lutz foi
diretor de infraestrutura e energia na CSN (SID), e membro da diretoria da MRS Logística, CFN Railways, e Itá
Energética. Antes disso, o Sr. Lutz foi diretor chefe de operações da Ultracargo S.A., a afiliada de logísticas do
Grupo Ultra.
Pedro Isamu Mizutani. O Sr. Pedro é membro de nosso Conselho de Administração desde 2007. É membro do
Conselho de Administração da Cosan S.A. desde 2000. É diretor administrativo da Cosan S.A. desde 2001, e atuou
como diretor chefe de operações da Cosan até junho de 2011. Atualmente, o Sr. Pedro é Vice-Presidente de
Relações Institucionais da Raízen. Possui diploma em engenharia de produção pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (1982), pós-graduação em finanças pela UNIMEP—Universidade Metodista de
Piracicaba (1986) e um MBA pela FGV—Fundacão Getúlio Vargas, São Paulo, com especialização na Universidade
de Ohio (2001). O Sr. Pedro tem mais de 20 anos de experiência e, finanças e administração de companhias, no
mercado de etanol e açúcar. Atuou, ainda, como diretor de planejamento na Usina Costa Pinto S.A., de 1983 a 1987,
como gerente financeiro de 1987 a 1988, e como diretor administrativo e financeiro de 1988 a 1990. De 1990 a
2001, atuou como diretor administrativo e financeiro do grupo.
Marcelo de Souza Scarcela Portela. O Sr. Marcelo é membro do nosso Conselho de Administração além de
atuar como vice-presidente jurídico da Cosan S.A., e ser membro de seu Conselho de Administração. É formado em
direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1983), e conclui sua graduação em direito
comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1988), Faculdade de Direito da Universidade
McGill (1990) em Montréal, QC, Canadá.
José Alexandre Scheinkman. O Sr. José é membro de nosso Conselho de Administração. Aluno da Theodore A.
Wells 29 Professor de Economia (Emérito), da Universidade de Princeton e é formado em economia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1969), e possui mestrado (1973) e Ph.D. (1974) em economia pela
Universidade de Rochester, além de um mestrado em matemática, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(Brasil - 1976). Membro da American Academy of Arts and Sciences e da Econometric Society, recebeu o título de
doctor honoris causa da Université Paris-Dauphine. Em 2002, foi Professor Pesquisador da Blaise Pascal (França).
Faz parte do Conselho Científico do Europlace Institute of Finance (Paris) e do Conselho Acadêmico do Instituto
Brasileiro do Mercado de Capitais - IBMEC. Anteriormente, ele foi professor e diretor do Departamento de
Economia da Universidade de Chicago, Vice-Presidente de Estratégias Financeiras da Goldman, Sachs & Co., coeditor do Journal of Political Economy, e foi membro do grupo consultor de economia, pela Sloan Foundation.
Burkhard Otto Cordes. O Sr. Burkhard é membro de nosso Conselho de Administração desde 2008, e do
Conselho de Administração da Cosan S.A. desde 2005. É graduado em administração de companhias pela Fundação
Armando Álvares Penteado (1997), e possui mestrado em finanças pelo IBMEC-SP (2001). O Sr. Burkhard já atuou
em mercados financeiros. Trabalhou no Banco BBM S.A., uma companhia do Grupo Mariani, em sua divisão
comercial, com foco nos segmentos corporativo e mercados intermediários. Antes de ocupar esse cargo, trabalhou
na IBM Brasil, em sua área financeira. O Sr. Burkhard é cunhado do Sr. Mello.
Richard Steere Aldrich Junior. O Sr. Richard se graduou nos Estados Unidos, pelas Universidade Brown (1970)
e pela Faculdade de Direito, da Universidade Vanderbilt (1975). Em 1975, foi admitido na Shearman & Sterling
LLP como associado, onde se tornou sócio em 1984, posição que ocupou até 2009. De 2009 a 2016, foi sócio em
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. No curso de sua carreira, se dedicou a ofertas, fusão & aquisições,
restruturação de dívidas e transações de financiamento público e privado, no Brasil e nos Estados Unidos.
Dan Ioschpe. O Sr. Dan se graduou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e possui bacharelado em
administração de companhias. É pós-graduado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, e possui MBA pela
Tuck School of Business, na Faculdade Dartmouth (nos Estados Unidos). Foi admitido na Iochpe-Maxion em 1986,
onde ocupou diversos cargos até junho de 1996, quando partiu para aceitar a presidência na AGCO, no Brasil.
Retornou à Iochpe-Maxion, em janeiro de 1998, onde se tornou diretor presidente (CEO) no mesmo ano. Atuou
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como diretor presidente até março de 2014, quando se tornou presidente do Conselho de Administração da IochpeMaxion.
Roberto de Rezende Barbosa. O Sr. Roberto é membro do Conselho de Administração da Cosan S.A. desde
2009. Foi trainee no Halles Bank e the Dacon dealership, assumindo os negócios da família em 1975. Foi o diretor
presidente (CEO) do Grupo Nova América e, atualmente, é o diretor presidente (CEO) e membro da diretoria do
CTC – Centro de Tecnologia Canavieira, membro da diretoria da SCA – Companhia Corretora de Álcool, IEDI –
Instituto de Estudos e Desenvolvimento Industriais, e da UNICA – União da Indústria de Cana de Açúcar do Estado
de São Paulo.
Vasco Augusto Pinto Fonseca Dias Júnior. O Sr. Vasco é bacharel em engenharia de sistemas pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, e possui graduação pela mesma universidade. Ingressou no Grupo Shell
como estagiário em 1979 e, mais tarde, se tornou analista e chefe de sistemas. Em dezembro de 2000, deixou o
Grupo Shell para atuar como Diretor na Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. Retornou ao Grupo Shell em 2005
como Presidente para a América Latina. Atuou, ainda, como diretor presidente (CEO) da Raízen S.A. de 2011 (na
época joint venture entre a Cosan e a Shell) até março de 2016.
Diretores
A tabela abaixo traz uma relação dos diretores atuais:
Nome

Marcos Marinho Lutz .........................
Marcelo Eduardo Martins ...................
Marcelo de Souza Scarcela Portela .....
Burkhard Otto Cordes .........................

Ano de Designação
Inicial

Cargo Ocupado

2007
2009
—
2016

Diretor-Presidente (CEO)
Diretor Financeiro e Membro da Diretoria
Diretor Jurídico e Membro da Diretoria
Diretor

Ano de
Nascimento

1969
1966
1961
1974

Um resumo da experiência em negócios dos diretores da Cosan Limited, todos os quais são membros do
Conselho de Administração, pode ser encontrado em “—Diretores.” Salvo indicação ao contrário, o endereço
comercial de nossos diretores é Av. Faria Lima, 4,100 – 16º andar, São Paulo – SP, 04543-011, Brasil.
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COSAN LIMITED
20 de novembro de 2017
A Carta de Transmissão, certidões das ações e quaisquer outros documentos exigidos devem ser enviados ou entregues por cada
acionista da Companhia ou seu banco, corretor, negociados, companhia trust ou outros nomeados para a Depositária da seguinte
maneira:
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

ENTREGA DA CARTA DE COMUNICAÇÃO EM ENDEREÇO DIFERENTE DO PREVISTO ACIMA NÃO
CONSTITUIRÁ UMA ENTREGA VÁLIDA PARA A DEPOSITÁRIA.
Perguntas e pedidos de auxílio ou cópias adicionais desta Oferta de Compra, da Carta de Transmissão e da Notificação de Entrega
Garantida devem ser direcionados para o Agente de Informações no número de telefone e endereço na relação abaixo. Você pode,
ainda, contatar seu banco, corretora, negociador, companhia trust ou outro nomeado em busca de auxílio com relação à Oferta.
O Agente de Informações da Oferta é:
Georgeson LLC
1290 Avenue of the Americas, 9º andar
Nova York, NY 10104
Acionistas, Bancos e Corretoras, número de telefone gratuito: (866) 257-5415
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Apenso (a)(1)(B)
Carta de Transmissão
Para Oferta de Ações Ordinárias Classe A
Conforme a Oferta de Compra
Datado de 20 de novembro de 2017
por

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 de no Mínimo US$9,23 Por Ação Ordinária Classe A
A OFERTA, PERÍODO DE RATEIO E DIREITOS DE RETIRADA SE ENCERRARÃO ÀS 23H59, FUSO DE
NOVA YORK, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017, A NÃO SER QUE A OFERTA SEJA PRORROGADA.
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

As instruções contidas neste Carta de Transmissão devem ser lidas atentamente antes da Carta de Transmissão ser preenchida
Indique abaixo a sequência (conforme o número da certidão) na qual as ações serão adquiridas, em caso de rateio (anexo relação
adicional assinada, se necessário). Caso você não designe uma sequência, se menos do que todas as ações oferecidas forem
compradas, devido a rateio, as ações serão selecionadas para cumpra pela Depositária. Vide Instrução 14.
1º:

2º:

3º:

4º:

5º:

☐ Certidões Perdidas Perdi minha(s) certidão(ões) referente(s) à(s) ação(ões)
das ações. (Vide Instrução 11).

, e solicito assistência para a substituição

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES OFERECIDAS (Vide Instruções 3 e 4)
Nome(s) e Endereço(s) do(s) Detentor(es) Registrado(s)
(Favor preencher, se estiver em branco, na forma exata em que aparecer(em) na(s)
certidão(ões))

Ações Ordinárias Classe A Oferecidas (Anexar Relação
Assinada Adicional, se Necessário)

Número(s) da(s)
Certidão(ões)*
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Quantidade Total
de Ações
Representadas
pela(s)
Certidão(ões)*

Quantidade de
Ações
Oferecidas**

*

Não é necessário completar, se as ações foram oferecidas através de transferência escritural.

** A não quando indicado o contrário, será presumido que todas as ações descritas acima estão sendo oferecidas. Vide Instrução 4.
Esta Carta de Transmissão é usada se as certidões de ações (conforme definição abaixo) a serem enviadas em anexo ao presente
documento ou, a não ser que seja utilizada uma mensagem do agente (conforme definição na Seção 3 da Oferta de Compra (conforme
definição abaixo)), se a entrega de ações for realizada através de transferência escritural para uma conta mantida pela Depositária
(conforme definição abaixo) na unidade da transferência escritural (conforme definição na Seção 3 da Oferta de Compra) conforme os
procedimentos previstos na Seção 3 da Oferta de Compra. Acionistas ofertantes cujas certidões de ações não estejam imediatamente
disponíveis ou que não possam entregar as certidões, ou confirmação de escrituração (conforme definição na Seção 3 da Oferta de
Compra) com relação às suas ações, e todos os demais documentos ora exigidos, para a Depositária antes do Encerramento (conforme
definição na Seção 1 da Oferta de Compra) devem entregar suas ações de acordo com os procedimentos de entrega garantida previstos
na Seção 3 da Oferta de Compra. Vide Instrução 2.
Pedimos sua atenção em particular para as seguintes questões:
1.

Se quiser reter suas ações, não precisa tomar nenhuma providência.

2.

Se deseja participar da Oferta (conforme definição abaixo), deve preencher esta Carta de Transmissão.

A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESCRITURAL NÃO CONSTITUI ENTREGA PARA
A DEPOSITÁRIA.
☐

MARQUE ESTA OPÇÃO SE AS AÇÕES OFERECIDAS ESTÃO SENDO ENTREGUES ATRAVÉS DE
TRANSFERÊNCIA ESCRITURAL REALIZADA PARA UMA CONTA MANTIDA PELA DEPOSITÁRIA, NA
UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESCRITURAL, E PREENCHA (APENAS PARTICIPANTES NA UNIDADE DE
TRANSFERÊNCIA ESCRITURAL PODEM ENTREGAR AÇÕES ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA
ESCRITURAL):

Nome da Instituição Ofertante:
Número da Conta:
Número do Código da Transação:

☐

MARQUE ESTA OPÇÃO SE AS AÇÕES OFERECIDAS ESTÃO SENDO ENTREGUES DE ACORDO COM A
NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA GARANTIDA ENVIADA PREVIAMENTE À DEPOSITÁRIA. ANEXO UMA
FOTOCÓPIA DA NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA GARANTIDA E PREENCHA:

Se entregue através de transferência escritural, marque: ☐
Nome(s) do(s) Proprietário(s) Registrado(s):
Data da Assinatura da Notificação de Entrega Garantida:
Nome da Instituição que Garantiu a Entrega:
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PREÇO UNITÁRIO DA AÇÃO PELO QUAL AS AÇÕES ESTÃO SENDO OFERECIDAS (Vide Instrução 3)
MARQUE APENAS UMA DAS OPÇÕES NO ITEM 1 OU 2, ABAIXO.
SE MAIS DE UMA OPÇÃO FOR ABAIXO FOR MARCADA, NÃO HÁ UMA OFERTA DE AÇÕES ADEQUADA. SE
NENHUMA OPÇÃO FOR MARCADA, CONSIDERAR-SE-Á QUE VOCÊ FEZ UMA OFERTA DE PREÇO DE COMPRA.
1.
☐

AÇÕES OFERECIDAS PELO PREÇO DETERMINADO CONFORME A OFERTA.
O subscritor deseja maximizar a possibilidade de compra pela Cosan Limited de todas as ações oferecidas por ele (conforme
a possibilidade de rateio). Dessa maneira, ao marcar esta opção AO INVÉS DE UMA DAS OPÇÕES NO ITEM 2 ABAIXO,
o subscritor oferece suas ações, estando disposto a aceitar o preço de compra determinado pela Cosan Limited de acordo com
os termos da Oferta. O subscritor compreende que essa escolha poderá diminuir o preço de compra pago por todas as ações
adquiridas na Oferta e que poderia resultar na compra das ações a um preço tão baixo quanto o preço de compra mínimo de
US$ 9,23 por ação.
— OU —

2.

AÇÕES OFERECIDOS A UM PREÇO DETERMINADO POR VOCÊ

Ao marcar UMA, e apenas UMA, das opções abaixo, AO INVÉS DA OPÇÃO NO ITEM 1 ACIMA, o subscritor neste ato oferece
ações pelo preço selecionado. Essa ação poderia resultar na não compra das ações, se o preço de compra escolhido pela Cosan Limited
pelas ações for menor do que o preço selecionado acima. Se o preço de compra pelas ações for igual ou maior do que o preço de
compra selecionado, as ações adquiridas pela Cosan Limited serão compradas pelo preço de compra. Todas as ações assim adquiridas
pela Cosan Limited serão compradas pelo mesmo preço, mesmo que o acionista tenha feito a oferta a um preço mais baixo. Se o
acionista decidir oferecer ações por mais de um preço, ele deve preencher uma Carta de Transmissão em separada para cada
preço das ações que estejam sendo oferecidas. As mesmas ações não podem ser oferecidas (a não ser se retiradas previamente e
propriamente, de acordo com os termos da Oferta) por mais de um preço.
PREÇO (EM DÓLARES) UNITÁRIO POR AÇÃO PELO QUAL AS AÇÕES ESTÃO SENDO OFERECIDAS.
MARQUE APENAS UMA DAS OPÇÕES ABAIXO. SE MAIS DE UMA OPÇÃO FOR ABAIXO FOR MARCADA, NÃO
HÁ UMA OFERTA DE AÇÕES ADEQUADA. SE NENHUMA OPÇÃO FOR MARCADA, CONSIDERAR-SE-Á QUE
VOCÊ FEZ UMA OFERTA DE PREÇO DE COMPRA.
☐US$ 9,23

☐US$ 9,29

☐US$ 9,35

☐US$ 9,41

☐US$ 9,47

☐US$ 9,53

☐US$ 9,59

☐US$ 9,65

LOTES FRACIONÁRIOS
(Vide Instrução 13)
Deve ser preenchia APENAS se as ações estejam sendo oferecidas por uma pessoa, ou em nome de pessoa, que detenha, seja
como detentor de direito real sobre as ações ou como acionista registrado, de uma quantidade total abaixo de 100 ações. O subscritor
(marque uma opção):
☐

é detentor de direito real ou acionista registrado de uma quantidade total abaixo de 100 ações, sendo que todas elas estão
sendo oferecidas; ou

☐

é corretora, negociador, banco comercial, companhia trust ou outro nomeado que (a) está oferecendo pelo(s) detentor(es) de
direito real, ações com relação as quais seja(m) o(s) detentor(es) registrado(s), e (b) acredita, com base nas declarações que
3
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lhe foram feitas pelo(s) detentor(es) de direito real, que cada pessoa é a detentora de direito real de uma quantidade total
menor do que 100 ações, e está oferecendo todas as ações.
OFERTA CONDICIONADA
(Vide Instrução 12)
O acionista ofertante poderá impor condição para a oferta de suas ações com a compra, pela Companhia, de uma quantidade
mínima especificada das ações oferecidas, todas na forma descrita na Seção 6 da Oferta de Compra. A não ser que ao menos a
quantidade mínima de ações que você indica abaixo seja adquirida pela Companhia conforme os termos da Oferta, nenhuma das ações
que você oferece serão compradas. É responsabilidade do acionista ofertante calcular a quantidade mínima de ações que devem
ser compradas, se alguma for comprada, sendo que cada acionista é aconselhado a consultar seu próprio consultor fiscal antes
de preencher esta parte. A não ser que esta opção tenha sido marcada, e tenha sido especificada uma quantidade mínima, sua oferta
será considerada como não condicionada.
☐

A quantidade mínima de ações que deve ser comprada de mim, se alguma ação for comprada de mim, é a seguinte:____
ações.

Se, devido a um rateio, a quantidade mínima de ações indicada não for comprada, a Companhia poderá aceitar ofertas
condicionadas por lote aleatório, se necessário. Entretanto, para ser elegível para compra por lote aleatório, o acionista ofertante deve
ter oferecido todas as suas ações e marcado a opção:
☐

As ações oferecidas representam todas as ações detidas pelo subscritor.
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Prezados Senhores,
O subscritor neste ato oferece à Cosan Limited (“Companhia”) as Ações Ordinárias Classe A descritas acima,
de valor nominal US$0,01 por ação (“ações”), da Companhia, ao preço unitário da ação indicado nesta Carta de
Transmissão, em espécie, menos qualquer imposto retido aplicável e sem juros, nos termos e em observação às
condições previstas na Oferta de Compra da Companhia, de 20 de novembro de 2017 (“Oferta de Compra”), sendo
que a presente Carta de Transmissão (que, juntamente com qualquer alteração ou complemento da carta ou deste
documento, coletivamente constituem a “Oferta”), cujo recebimento é neste ato reconhecido. A não ser que o
contexto exija o contrário, todas as referências a ações serão uma referência às Ações Ordinárias Classe A da
Companhia.
Mediante pagamento, e após efetiva aceitação para pagamento das ações, e pagamento em contraprestação às
ações, ofertadas juntamente com esta Carta de Transmissão de acordo com os termos e em observação às condições
da Oferta, o subscritor neste ato vende, cede e transfere para a Companhia, ou mediante ordem desta, vende, cede e
transfere para a Companhia todo o direito, propriedade, e participação em todas as ações que estão sendo oferecidas
neste ato, constituindo e designando, a Companhia, de forma irrevogável, o representante legítimo e verdadeiro e
procurador do subscritor, com plenos poderes de substituição (sendo a procuração considerada um poder irrevogável
juntamente com uma participação), na medida máxima dos direitos do subscritor com relação às referidas ações,
para (a) entregar certidões referentes a essas ações, ou transferir propriedade sobre as ações escrituradas nos livros
contábeis mantidos pela unidade de transferência escritural, juntamente, em qualquer caso, com todos os
comprovantes, que o acompanham, da transferência e autenticidade ou, mediante pedido da Companhia;
(b) apresentar as ações para cancelamento e transferência nos livros da Companhia, e; (c) receber todos os
benefícios e, de outra forma, exercer todos os direitos de detentor de direito real das ações, tudo de acordo com os
termos e em observação às condições da Oferta.
O subscritor neste ato declara e garante que o subscritor tem plenos poderes e autoridade para oferecer, vender,
ceder e transferir as ações oferecidas neste ato e que, quando as mesmas foram aceitas para compra pela Companhia,
esta adquirirá direito de propriedade válido sobre elas, livre e desembaraçadas de todos os interesses, ônus,
restrições, reivindicações e gravames de valores mobiliários, sendo que os mesmos não deverão estar sujeitos a
nenhuma reivindicação ou direito adverso. O subscritor, a pedido da Computershare Trust Company, N.A.
(“Depositária”) ou da Companhia, firmará e cumprirá qualquer documento adicional, considerado pela Depositária
ou pela Companhia como necessário ou desejável para concluir a venda, cessão e transferência das ações ora
oferecidas, tudo de acordo com os termos da Oferta.
Toda a autoridade conferida, ou que se concordou em conferir nos termos desta Carta de Transmissão, será
vinculativa em relação aos sucessores, cessionários, herdeiros, representantes pessoais, testamenteiros,
inventariantes, e outros representantes legais do subscritor, e não deverá ser afetada pela morte ou incapacitação do
subscritor, subsistindo em relação a elas. Salvo declaração na Oferta de Compra, a oferta é irrevogável.
O subscritor compreende que a oferta válida das ações, segundo os procedimentos descritos na Seção 3 da
Oferta de Compra e nas instruções desta Carta de Transmissão, constituirão um acordo vinculativo entre o subscritor
e a Companhia nos termos e em observação às condições da Oferta.
Viola a Norma 14e-4, promulgada na Lei de Mercado de Capitais (conforme definição na Oferta de Compra),
pessoa que aja individualmente ou em conluio com outros, direta ou indiretamente, para oferecer ações por sua
própria conta, a não ser que no momento da oferta e na data de encerramento referida pessoa tiver uma “posição
comprada líquida” (net long position) (a) nas ações que forem equivalentes ou estiveram acima do valor oferecido e
entregarão ou farão com que sejam entregues essas ações para os fins da oferta para a Companhia, no período
especificado na Oferta, ou (b) em outros valores mobiliários imediatamente conversíveis em exercíveis ou passives
de troca por ações (“Valores Mobiliários Equivalentes”) que sejam equivalentes ou estejam acima do valor oferecido
e, com a aceitação da oferta, adquira as ações através da conversão, troca ou exercício dos Valores Mobiliários
Equivalentes na medida em que isso seja exigido pelos termos da Oferta e entregará ou fará com que sejam
entregues as ações então adquiridas para os fins da oferta feita à Companhia no período especificado na Oferta. A
Regra 14e-4 prevê, ainda, restrição semelhante aplicável à oferta ou garantia de oferta em nome de outra pessoa.
Uma oferta de compra das ações realizada de acordo com algum método de entrega previsto nesta Carta de
Transmissão constituirá uma declaração e garantia, do subscrito para a Companhia, de que (a) o subscritor possui
uma “posição de compra líquida” (net long position) nas ações ou Valores Mobiliários Equivalentes sendo
oferecidas para compra conforme o significado da Norma 14e-4, e (b) a oferta das ações cumpre a Norma 14e-4.
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O subscritor concorda com todos os termos e condições da Oferta, incluindo suas disposições sobre rateio, “lote
fracionário”, e oferta condicionada, e que a Companhia devolverá, às suas custas, todas as demais ações, incluindo
ações não compradas devido a rateio ou ofertas condicionadas, imediatamente após o Encerramento.
Salvo disposição em contrário neste instrumento na seção “Instruções sobre Pagamentos Especiais”, favor
emitir o cheque para pagamento do preço de compra e/ou devolva qualquer certidão de ação não oferecida para
compra ou aceita para pagamento em nome do(s) detentor(es) registrado(s) que aparecem na seção “Descrição de
Ações Oferecidas”. De maneira similar, salvo disposição em contrário na seção “Instruções sobre Entrega Especial”,
favor postar o cheque para pagamento do preço de compra e/ou devolva qualquer certidão de ação não oferecida
para compra ou aceita para pagamento (e documentos que o acompanhem, conforme o caso) para o(s) endereço(s)
do(s) detentor(es) registrado(s) que aparecem na seção “Descrição de Ações Oferecidas”. Na hipótese das
“Instruções sobre Entregas Especiais” e das “Instruções sobre Pagamentos Especiais” serem preenchidas, favor
emitir o cheque paga pagamento do preço de compra e/ou devolução de certidões de ações não oferecidas para
compra ou aceitas para pagamento (e qualquer documento que as acompanhe, conforme o caso) em nome da pessoa
ou pessoas indicada(s), e entregue referido cheque e/ou devolva as certidões (e qualquer documento que as
acompanhe) para a pessoa ou pessoas indicada(s). Favor creditar as ações oferecidas, juntamente com este
documento, através de transferência escritural que não sejam aceitas para pagamento por crédito em conta na
unidade de transferência escritural indicada acima. O subscritor reconhece que a Companhia não tem qualquer
obrigação conforme as “Instruções sobre Pagamentos Especiais” de transferir ações do nome do(s) detentor(es)
registrado(s) das ações, se a Companhia não aceitar para pagamento qualquer uma das ações então oferecidas.
OBSERVAÇÃO: A ASSINATURA DEVE SER COLOCADA NA PÁGINA 7 ABAIXO.
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INSTRUÇÕES SOBRE PAGAMENTOS ESPECIAIS
(Vide Instruções 1, 5, 6 e 7)
A ser preenchido APENAS se as certidões das ações não oferecidas ou não aceitas para pagamento e/ou o cheque
para pagamento do preço de compra de ações aceitas para pagamento estiverem a ponto de serem emitidas em nome
de outra pessoa que não seja o subscritor, ou se as ações oferecidas neste ato e entregues através de transferência
escritural que não foram comprada estejam a ponto de serem devolvidas através de crédito em conta na unidade de
transferência escritural diferente da conta indicada acima.
Emissão: ☐

Cheque ☐

Certidão(ões) para:

Nome:
(Nome Legível)
Endereço:
(Incluir Código Postal)
(CNPJ ou CPF)
(Vide Formulário W-9 da IRS incluído neste documento)
Marque e preencha, se aplicável:
☐ Creditar ações entregues através de transferência escritural e não compradas na conta indicada abaixo:
Número da Conta:
INSTRUÇÕES SOBRE ENTREGAS ESPECIAIS
(Vide Instruções 1, 5, 6 e 7)
A ser preenchida APENAS se as certidões das ações não oferecidas ou não aceitas para pagamento e/ou o cheque
para pagamento do preço de compra das ações aceito para pagamento estejam a ponto de serem enviadas para
alguém que não seja o subscritor ou para o subscritor, em um endereço diferente do indicado acima.
Correios: ☐

Cheque ☐

Certidão(ões) para:

Nome:
(Nome Legível)
Endereço:
(Incluir Código Postal)
(CNPJ ou CPF)
(Vide Formulário W-9 da IRS incluído neste documento)
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ASSINE AQUI
(Preencha Também o Formulário W-9 da IRS Abaixo)

(Assinatura(s) de Acionista(s))
Datado de: ___________
(Deve ser assinado pelo(s) detentor(es) registro(s) exatamente como o(s) nome(s) aparece(m) na(s)
certidão(ões) de ações ou na relação de posição do valor mobiliário ou pela(s) pessoa(s) autorizada(s) a se
tornar(em) detentor(es) registrado(s) por meio de certidões e documentos transmitidos em conjunto com o presente
instrumento. Se a assinatura for feita por um administrador judicial, testamenteiro, inventariante, guardião,
procurador, diretor de companhia ou outra pessoa que atue na capacidade de fidúcia ou representantes, queira prestar
as informações abaixo e vide Instrução 5).
Nome(s):

(Nome Legível)
Posição (Cargo Completo)
Endereço:

(Incluir Código Postal)
Código de Área Horário Diurno e Número de Telefone:
CNPJ ou CPF:
(Preencha Também o Formulário W-9 da IRS Abaixo)
AUTENTICAÇÃO DA(S) ASSINATURA(S)
(Caso necessário - Vide Instruções 1 e 5)
Assinatura Autorizada
Nome(s):

(Nome Legível)
Nome do Escritório:

Cargo:
Endereço:

(Incluir Código Postal)
Código de Área Horário Diurno e Número de Telefone:
Datado de:___________
8
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INSTRUÇÕES
Parte Integrante dos Termos e Condições da Oferta
1. Autenticação de Assinaturas. Não é necessária nenhuma autenticação de assinatura da presente Carta de
Transmissão se (a) esta Carta de Transmissão for assinada pelo(s) detentor(es) registrado(s) (cujo termo, para os fins
desta Instrução 1, inclui qualquer participante no sistema da unidade de transferência escritural, cujo nome apareça
na relação de posição de valor mobiliário como o proprietário das ações) das ações ora ofertadas, a não ser que
referido(s) detentor(es) registrado(s) tenha(s) preenchido a opção de título “Instruções sobre Pagamentos Especiais”
ou a opção de título “Instruções sobre Entregas Especiais” nesta Carta de Transmissão, ou (b) referidas ações forem
oferecidas por conta de um escritório que seja membro, em situação regular, de um sistema Medallion Program,
aprovado pela Securities Transfer Association, Inc., incluindo os sistemas Securities Transfer Agents Medallion
Program, o New York Stock Exchange, Inc. Medallion Signature Program ou Stock Exchange Medallion Program,
ou seja, de outra forma, uma “instituição garantidora elegível” (eligible guarantor institution), conforme termo
definido na Norma 17Ad-15 na Lei de Mercado de Capitais de 1934, e alterações (cada uma delas, “instituição
elegível”). Em todos os demais casos, todas as assinaturas acostadas a esta Carta de Transmissão devem ser
autenticadas por uma instituição elegível. Acionistas podem, ainda, precisar endossar qualquer certidão que
entreguem ou anexar às certidões uma autorização de transferência, sendo que as assinaturas acostadas a esses
documentos também podem vir a precisar de autenticação. Vide Instrução 5.
2. Requisitos de Oferta. A presente Carta de Transmissão deve ser preenchida por acionistas se as certidões
forem enviadas juntamente com o presente documento ou, a não ser que uma mensagem de agente (conforme
definição abaixo) seja utilizada, se a entrega das ações for realizada em conformidade com os procedimentos para
transferência escritural prevista na Seção 3 da Oferta de Compra. Para um acionista realizar uma oferta válida de
ações em conformidade com a Oferta, (a) devem ser recebidas uma Carta de Transmissão devidamente preenchida e
devidamente assinada, juntamente com qualquer autenticação de assinatura requisitada ou, em caso de transferência
escritural, uma mensagem de agente, e qualquer outro documento solicitado, pela Depositária em um dos endereços
indicados no verso desta Carta de Transmissão antes do Encerramento, e qualquer certidão de ações oferecidas
devem ser recebidas pela Depositária em um desses endereços, ou as ações devem ser entregues em conformidade
com os procedimentos para a transferência escritural indicada acima (e uma confirmação escritural deve ser recebida
pela Depositária), em cada caso antes do Encerramento, ou (b) o acionista ofertante deve cumprir os procedimentos
de entrega confirmada prevista abaixo e na Seção 3 da Oferta de Compra.
Acionistas cujas certidões de ações não estejam imediatamente disponíveis, ou que não possam entregar suas
certidões e todos os demais documentos necessários, para a Depositária, ou cumprir os procedimentos para
transferência escritural antes do Encerramento, poderão entregar suas ações ao preencher adequadamente e assinar
devidamente a Notificação de Entrega Garantida conforme os procedimentos de entrega confirmada previstos na
Seção 3 da Oferta de Compra. Conforme referidos procedimentos, (a) a oferta deve ser realizada através de uma
instituição elegível, (b) uma Notificação de Entrega Garantida adequadamente preenchida e devidamente assinada,
na forma prevista pela Companhia, deve ser recebida pela Depositária antes do Encerramento, e (c) as certidões de
todas as ações oferecidas na forma adequada para transferência (ou confirmação escritural com respeito a todas as
ações), juntamente com uma Carta de Transmissão, adequadamente preenchida e devidamente firmada, com
qualquer autenticação de assinatura necessária, ou, em caso de transferência escritural, uma mensagem de agente, e
qualquer outro documento necessário, deve ser recebido pela Depositária, em cada caso em dois dias de operação da
bolsa de valores após a data de assinatura da Notificação de Entrega Garantida, conforme previsto na Seção 3 da
Oferta de Compra. “Dia de operação da bolsa de valores” significa qualquer dia no qual a Bolsa de Nova York esteja
aberta e em operação. O termo “mensagem de agente” significa uma mensagem transmitida pela unidade de
transferência escritural para a Depositária, e recebida por ele, e que forma uma parte de uma confirmação escritural,
que declara que referida unidade de transferência escritural recebeu uma confirmação expressa do participante na
unidade de transferência escritural que oferece as ações de que referido participante recebeu e concorda em ser
vinculado pelos termos da Carta de Transmissão, e que a Companhia pode executar referido acordo em face do
participante.
O método de entrega das ações, esta Carta de Transmissão e todos os demais documentos necessário,
inclusive entrega por meio de unidade de transferência escritural, fica a critério e risco exclusivo do acionista
ofertante. As ações serão consideradas entregues apenas quando forem efetivamente recebidas pela
Depositária (inclusive, em caso de transferência escritural, por meio de confirmação escritural). Recomenda9
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se entrega por correio, carta registrada com aviso de recebimento, devidamente coberta por seguro. Em todos
os casos, deve haver tempo suficiente para garantir uma entrega tempestiva.
Exceto disposição especificamente prevista na Oferta de Compra, não serão aceitas ofertas sem alternativa,
condicionadas ou contingentes. Não serão compradas ações fracionadas. Todos os acionistas ofertantes, ao
assinarem a Carta de Transmissão, renunciam a qualquer direito de recebimento de qualquer notificação sobre a
aceitação para pagamento por suas ações.
3. Espaço Inadequado. Se o espaço disponível na opção “Descrição de Ações Oferecidas”, nesta Carta de
Transmissão, for inadequado, os números das certidões e/ou a quantidade ações devem ser colocadas em uma
relação em anexo em separado e assinado, neste documento
4. Ofertas Parciais (Não Aplicável a Acionistas que Ofereceram Ações por meio de Transferência
Escritural). Se menos do que todas as ações representadas por alguma certidão entregue à Depositária forem
oferecidas, preencha a quantidade de ações que serão oferecidas na opção “Quantidade de Ações Oferecidas”. Nesse
caso, se as ações oferecidas foram compradas, novas certidões referentes ao restante das ações que foram
comprovadas pelas antigas certidões serão enviadas para o(s) detentor(es) registrado(s), salvo disposição em
contrário na opção apropriada nesta Carta de Transmissão, assim que possível, após a aceitação para pagamento, e
pagamento em contraprestação, das ações oferecidas neste documento. Todas as ações representadas por certidões
entregues à Depositária serão consideradas como tendo sido oferecidas, salvo indicação em contrário.
5. Assinaturas na Carta de Transmissão, Autorizações de Transferência e Endossos. Se a presente Carta de
Transmissão for assinada pelo(s) detentor(es) registrado(s) das ações oferecidas neste ato, a(s) assinatura(s) deve(m)
corresponder exatamente ao(s) nome(s), conforme escritos na página de rosto da(s) certidão(ões), sem nenhuma
alteração.
Se alguma ação oferecida tiver como proprietário registrado dois ou mais proprietários em conjunto, todas essas
pessoas devem assinar a presente Carta de Transmissão.
Se alguma ação oferecida neste ato for registrada em nomes diferentes em várias certidões, será necessário
preencher, assinar e submeter tantas Cartas de Comunicação em separado quanto forem os diferentes registros de
certidões.
Se a presente Carta de Transmissão ou qualquer certidão ou autorização de transferência for assinada por um
administrador judicial, testamenteiro, inventariante, guardião, procurador, diretor de companhia ou outra pessoa que
atue em capacidade de fidúcia ou de representante, referida pessoa deverá indicar essa capacidade no momento da
assinatura, prestando comprovante adequado e satisfatório para a Companhia de seus poderes para atuar nessa
função, que deve ser entregue juntamente com a presente Carta de Transmissão.
Se a presente Carta de Transmissão for assinada pelo(s) proprietário(s) registrado(s) das ações oferecidas neste
ato, não será necessário nenhum endosso das certidões ou autorizações de transferência, a não ser que o pagamento
do preço de compra seja realizado, ou as certidões das ações não oferecidas ou aceitas para pagamento estejam a
ponto de serem emitidas, para uma pessoa diferente do(s) proprietário(s) registrado(s). Assinaturas acostadas a
certidões ou autorizações de transferência devem ser autenticadas por uma instituição elegível.
Se a presente Carta de Transmissão for assinada por uma pessoa diferente do(s) proprietário(s) registrado(s) das
ações oferecidas neste ato, ou se o pagamento for realizado ou a(s) certidão(ões) das ações não oferecidas ou não
compradas forem emitidas para uma pessoa diferente do(s) proprietário(s) registrado(s), a(s) certidão(ões)
representando essas ações devem ser propriamente endossadas para a transferência ou acompanhadas por
autorizações de transferência apropriadas, em qualquer um dos casos na forma exata em que o(s) nome(s) do(s)
proprietário(s) registrado(s) aparece(m) na(s) certidão(ões). A(s) assinatura(s) acostada(s) a certidão(ões) ou
autorização(ões) de transferência deve(m) ser autenticada(s) por uma instituição elegível. Vide Instrução 1.
6. Impostos sobre Transferência de Ações. A Companhia pagará por quaisquer impostos sobre transferência de
ações com relação à transferência e venda de ações que lhe sejam efetivadas, conforme a Oferta. Se, entretanto, o
pagamento do preço de compra for realizado, ou se as ações não oferecidas ou aceitas para pagamento foram
registradas no nome de alguma pessoa diferente do(s) proprietário(s) registrado(s), ou se as ações oferecidas neste
ato forem registrada no nome de alguma(s) pessoa(s) diferente(s) da(s) pessoa(s) que assinou(aram) a presente Carta
de Transmissão, o valor dos impostos sobre transferência de ações (sejam eles impostos sobre o(s) proprietário(s)
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registrado(s) ou sobre a(s) pessoa(s) em questão) devido por conta da transferência feita para a(s) referida(s)
pessoa(s) será deduzido do preço de compra, a não ser que uma comprovação satisfatória da quitação ou isenção dos
referidos impostos seja entregue juntamente com a presente Carta de Transmissão.
Salvo disposição na Instrução 6, não será necessário afixar, nas certidões relacionadas nesta Carta de
Transmissão, selos referentes ao imposto sobre transferência.
7. Instruções sobre Pagamentos e Entregas Especiais. Se um cheque pelo preço de compra de qualquer ação
aceita para pagamento for emitido em nome de pessoa diferente da pessoa que assina esta Carta de Transmissão,
e/ou certidões de ações não aceitas para pagamento ou não oferecidas sejam emitidas em nome de pessoa diferente
da pessoa que assina esta Carta de Transmissão, e/ou sejam devolvidas para pessoa diferente da pessoa que assina
esta Carta de Transmissão, ou se um cheque for enviado, e/ou certidões forem devolvidas, para pessoa diferente da
pessoa que assina esta Carta de Transmissão ou para um endereço diferente do endereço indicado acima, as opções
adequadas na Carta de Transmissão devem ser preenchidas e as assinaturas devem ser autenticadas conforme
descrito nas Instruções 1 e 5.
8. Irregularidades. A Companhia irá determinar, a seu exclusivo critério, todas as questões em relação à
quantidade de ações a serem aceitas, a validade, elegibilidade (incluindo o prazo de recebimento), e a aceitação para
pagamento de qualquer oferta de compra de ações. Referidas determinações terão caráter final e vinculativo em
relação a todas as partes, observando o direito dos acionistas de se oporem à nossa determinação em um tribunal de
jurisdição competente. A Companhia se reserva o direito absoluto de rejeitar toda ou qualquer oferta de compra de
ações que julgar não estar na forma adequada, ou cuja aceitação ou pagamento possa, na opinião da Companhia, ser
ilegal. A Companhia também se reserva o direito absoluto de renunciar a qualquer defeito ou irregularidade na
oferta de compra de qualquer ação em particular, sendo que a interpretação da Companhia dos termos da Oferta,
inclusive dessas instruções, terá caráter final e vinculativo em relação a todas as partes. Nenhuma oferta de ações
será considerada adequadamente realizada até que todos os defeitos e irregularidades tenham sido remediados ou
renunciados. A não ser que sejam renunciados, defeitos ou irregularidades em relação a ofertas devem ser
remediados no prazo que a Companhia vier a determinar. A Companhia, a Depositária, o Agente de Informações
(conforme definição na Oferta de Compra) e qualquer outra pessoa não são, ou não se tornarão, obrigadas a prestar
notificação sobre qualquer defeito ou irregularidade na oferta, sendo que nenhuma delas incorrerá em
responsabilidade por ter deixado de prestar notificação a esse respeito.
9. Retenção para Garantia de Imposto Federal dos EUA. Segundo as leis americanas sobre imposto de renda
federal, pagamentos a um acionista ofertante pode estar sujeito a “retenção para garantia de imposto” (backup
withholding) na alíquota estatutária aplicável (atualmente 28%), a não ser que o acionista ofertante


forneça um número de identificação fiscal correto e outras informações necessárias e, de outra forma,
cumpra as exigências aplicáveis das normas sobre retenção para garantia de imposto; ou



seja recebedor isento e, quando exigido, comprove esse fato.

O acionista que não forneça um número de identificação fiscal correto pode se sujeitar a penalidades impostas
pela Receita Federal dos EUA (U.S. Internal Revenue Service - “IRS”). Para impedir a retenção para garantia de
imposto sobre a quantia devida por força do Oferta de Compra, cada acionista que for uma pessoa dos EUA
(conforme definição nas instruções no Formulário W-9 da IRS) deve fornecer à Depositária ou outro agente de
retenção (withholding agent) aplicável seu número de identificação fiscal correto e se certificar de que essa pessoa
está sujeita a retenção para garantia de imposto, preenchendo o Formulário W-9 da IRS, incluído na Carta de
Transmissão. Para eliminar qualquer retenção para garantia de imposto nos EUA, o acionista que não for pessoa dos
EUA deve fornecer à Depositária ou outro agente de retenção (withholding agent) o Formulário W-8 da IRS
adequado, comprovando sua condição de acionista não americano.
A retenção para garantia de imposto não é um imposto adicional. Contribuintes podem utilizar valores retidos
como crédito contra algum passivo tributário federal dos EUA, podendo reivindicar restituição se prestar
tempestivamente determinadas informações obrigatórios para a IRS.
Para discutir sobre as consequências de imposto de renda federal nos EUA para acionistas ofertantes, vide a
Seção 14 da Oferta de Compra.
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10. Pedidos de Auxílio ou Cópias Adicionais. Perguntas e pedidos de auxílio ou de cópias adicionais da Oferta
de Compra, desta Carta de Transmissão e da Notificação de Entrega Garantida podem ser direcionadas para o
Agente de Informações em seu endereço previsto na última página desta Carta de Transmissão.
11. Certidões Perdidas, Destruídas ou Roubadas. Se sua(s) certidão(ões) de algumas ou de todas as ações
foi(/foram) perdida(s), roubada(s), destruída(s) ou rasgada(s), entre em contato com a Depositária no número (800)
962-4284 para obter informações sobre como substituir valores mobiliários perdidos. Marque a opção “Certidões
Perdidas” no espaço apropriado na página 1, e envie imediatamente a Carta de Transmissão preenchida para a
Depositária. Ao receber seu pedido por telefone ou por Carta de Transmissão, a Depositária o orientará sobre como
obter a substituição da certidão. É provável que você precise apresentar uma garantia para cobrir o risco de que a
certidão seja em sequência re-circulada. Pode haver a cobrança de uma taxa, e documentos adicionais podem ser
solicitados para que a certidão perdida seja substituída. A presente Carta de Transmissão e documentos relacionados
não podem ser processados até que os procedimentos para substituição de certidões perdidas, roubadas, destruídas
ou rasgadas tenham sido seguidos. Aconselha-se que você envie a Carta de Transmissão devidamente preenchida
para a Depositária imediatamente, a fim de garantir o processamento tempestivo da documentação. Se tiver
perguntas, contate o Departamento de Serviço ao Acionista da Depositária, ligação gratuita (800) 962-4284 ou (781)
575-3120.
12. Ofertas Condicionadas. Conforme descrito nas Seções 1 e 6 da Oferta de Compra, acionistas podem
condicionar a oferta a todas ou a uma quantidade mínima das ações oferecidas a serem compradas.
Se deseja realizar uma oferta condicionada, deve indicá-lo ao marcar esta opção de título “Oferta
Condicionada” nesta Carta de Transmissão e, se aplicável, na Notificação de Entrega Garantida. Na opção nesta
Carta de Transmissão e, se aplicável, na Notificação de Entrega Garantida, você deve calcular e indicar de forma
apropriada a quantidade mínima de ações que devem ser compradas se alguma delas for comprada de você.
Conforme discutido nas Seções 1 e 5 da Oferta de Compra, o rateio (proration) pode afetar se a Companhia
aceitará ofertas condicionadas, podendo resultar em uma oferta condicionada sendo considerada como uma retirada,
se a quantidade mínima exigida de ações não for comprada. Se, devido a um rateio, a quantidade mínima de ações
que você indicou não for comprada, a Companhia poderá aceitar ofertas condicionadas por lote aleatório, se
necessário. Entretanto, para ser elegível de compra por lote aleatório, você deve oferecer todas as suas ações e
marcar a opção que assim indicar. Ao selecionar o modo por lote, se houver, a Companhia irá limitar a compra, caso
a caso, à quantidade mínima indicada de ações.
Todas as ações oferecidas serão consideradas como oferecidas incondicionalmente, a não ser que a opção
“Oferta Condicionada” esteja preenchida.
A oferta condicionada alternativa é disponibilizada para que o acionista possa buscar estruturar a compra das
ações de acordo com a Oferta de forma que a compra seja tratada como uma venda dessas ações pelo acionista, ao
invés de um pagamento de dividendos para o acionista, para fins de imposto de renda federal dos EUA. Se for
detentor de um lote fracionário, e oferecer todas as suas ações, você não pode realizar uma oferta condicionada,
considerando que suas ações são estarão sujeitas a rateio. É responsabilidade do acionista ofertante calcular a
quantidade mínima de ações que deve ser comprada do acionista para que o acionista qualifique um tratamento
fiscal de venda (ao invés de distribuição) para fins de imposto de renda federal dos EUA. Aconselha-se que cada
acionista consulte seu próprio consultor fiscal. Não há garantias de que uma oferta condicionada alcançará os
resultados almejados em imposto de renda federal dos EUA em todos os casos. Vide Seção 14 da Oferta de Compra.
13. Lotes Fracionários. Conforme descrito na Seção 1 da Oferta de Compra, se a Companhia comprar menos do
que todas as ações devidamente oferecidas antes do Encerramento e não devidamente retiradas, as ações compradas
primeiro consistirão em todas as ações adequadamente oferecidas por acionista que detiver, como detentor de direito
real ou detentor de registro, um total de menos do que 100 ações, e que oferecer todas as ações do detentor. Essa
preferência não será estendida a você, a não ser que você preencha a seção intitulada “Lote Fracionário” nesta Carta
de Transmissão e, se aplicável, na Notificação de Entrega Garantida.
14. Ordem de Compra em Caso de Rateio. Conforme descrito na Seção 1 da Oferta de Compra, acionistas
podem designar a ordem na qual suas ações serão compradas, em caso de rateio. A ordem de compra pode ter efeito
sobre a classificação tributária de imposto de renda federal dos EUA de qualquer ganho ou perda sobre as ações
adquiridas. Vide Seção 1 e Seção 13 da Oferta de Compra.
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IMPORTANTE. A presente Carta de Transmissão, juntamente com qualquer autenticação de assinatura
exigida ou, em caso de uma transferência escritural, uma mensagem de agente, e qualquer outro documento
exigido, devem ser recebidos pela Depositária antes do Encerramento, e as certidões das ações oferecidas
devem ser recebidas pela Depositária ou as ações devem ser entregues em conformidade com os
procedimentos para transferência escritural, em cada caso antes do Encerramento, ou o acionista ofertante
deve cumprir os procedimentos para entrega garantida.
Qual Número Informar para a Depositária
O acionista deve informar à Depositária o número de seguro social ou número de identificação de empregador
do detentor de registro das ações que estão sendo oferecidas neste ato. Se as ações estiverem em mais de um nome
ou não estiverem no nome do proprietário de fato, consulte as instruções anexas ao Formulário W-9 da IRS para
mais orientações sobre qual número declarar. Se o acionista ofertante não tiver um número de identificação fiscal
(TIN) e tenha dado entrada em um TIN, ou pretenda dar entrada em um número TIN no futuro, o acionista deve
escrever “Solicitado” na Parte I, e assinar e datar o Formulário W-9 da IRS. Se estiver escrito “Solicitado” na Parte I
e a Depositária não receber um TIN até o momento do pagamento, a Depositária irá reter 28% de os pagamentos do
preço de compra para referido acionista, até que um TIN seja informado.
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Veja em:
Instruções
Específicas
na página 2.

Requerimento para o Contribuinte
Número de Identificação e Certificação

1 Nome (conforme consta em sua declaração de imposto de renda) O nome é necessário nesta linha; não deixe esta linha em branco.

Denominação comercial/denominação da sociedade sem personalidade jurídica, se diferentes da
denominação acima

4 Isenções (códigos se aplicam apenas a
determinadas empresas, não pessoas
físicas; vide
instruções na página 3):
Código de beneficiário isento (se
houver)
Isenção para relatório FATCA
código (se houver)
(Aplica-se às contas mantidas fora dos
EUA)
3 Assinale o campo apropriado para a classificação tributária federal; verifique apenas um dos sete campos abaixo:
Pessoa física/firma individual ou
Sociedade Anônima C
Sociedade Anônima S
Sociedade em
Fidúcia/espólio
Empresa individual de responsabilidade
Comandita
limitada
Inserir a classificação tributária (C = Sociedade Anônima C, S = Sociedade Anônima S,
P = Sociedade em Comandita) u
Nota. Para empresa individual de responsabilidade limitada (LLC) que é uma sociedade sem personalidade jurídica, não verificar a LLC; assinale o campo
apropriado na
na linha acima para a classificação tributária do único proprietário.

u

5 Endereço (número, rua e apto ou sala nº.)

Nome e endereço do solicitante (opcional)

6 Cidade, Estado e CEP

7 Listar o(s) número(s) da(s) conta(s) aqui (opcional)

Parte I

Número de Identificação Fiscal (TIN)

Digite seu TIN no campo apropriado. O TIN fornecido deve corresponder ao nome fornecido na linha 1 para evitar retenção de
backup. Para pessoas físicas, este é o seu número de seguridade social (SSN). Entretanto, para um estrangeiro residente, firma
individual ou sociedade sem personalidade jurídica, vide instruções Parte I na página 3. Para outras sociedades, este é o seu
número de identificação de empregador (EIN). Se você não tiver um número, vide Como obter um TIN na página 3.

Número de seguridade social

–

–
ou

Nota. Se a conta estiver em mais de um nome, vide instruções na linha 1 e o quadro na página 4 para obter
orientações sobre qual número digitar.

Número de Identificação do Empregador

–
Parte II

Certificação

Sob pena de perjúrio, certifico que:
1. O número que consta neste formulário é meu número de identificação de contribuinte correto (ou estou aguardando a emissão do meu número), e
2.
3.

Não estou sujeito à retenção de backup porque: (a) sou isento de retenção de backup, ou (b) não fui notificado pela Secretaria da Receita Federal dos EUA (IRS) que estou sujeito à
retenção de backup por não ter reportado todas as participações ou dividendos, ou (c) a IRS informou que não estou mais sujeito à retenção de backup; e
Sou um cidadão dos EUA ou outra pessoa dos EUA (definido abaixo). e

4.

O(s) código(s) do FATCA inserido(s) neste formulário (se houver) que indica(m) que estou isento do relatório de acordo com o FATCA está(ão) correto(s).

Instruções de certificação. Você deverá anular o item 2 acima caso tenha sido informado pela Secretaria da Receita Federal dos EUA que está atualmente sujeito à retenção de backup por
não ter reportado todas as participações e dividendos em sua declaração de imposto. O item 2 não é aplicável às transações relativas a imóveis. Com relação a juros de hipoteca pagos,
aquisição ou renúncia de bens garantidos, cancelamento de dívida, contribuições para um acordo de aposentadoria de pessoa física (IRA) e, em geral, pagamentos que não de participações e
dividendos, você não é obrigado a assinar a certificação, mas você deve fornecer o seu TIN correto. Vide as instruções na página 3.
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Instruções Gerais
Referências a artigos são referências ao Código da Receita Federal, exceto se observado de outro modo.
Acontecimentos futuros. Informações sobre os acontecimentos afetando o Formulário W-9 (tais como, legislação promulgada após a sua liberação) encontram-se em www.irs.gov/fw9.

Finalidade do Formulário
A pessoa física ou jurídica (requerente do Formulário W-9) obrigada a apresentar relatório de transações junto à Secretaria da Receita Federal dos EUA deverá obter o seu número correto de
identificação fiscal (TIN) que pode ser o número da seguridade social (SSN), número de identificação fiscal individual (ITIN), número de identificação fiscal adotado (ATIN), ou número de
identificação do empregador (EIN), para declarar em um relatório de transações o valor que lhe foi pago ou outro valor relatável em um relatório de transações. Exemplos de relatório de
transações incluem, porém não se limitam ao seguinte:







Formulário 1099-INT (juros auferidos ou pagos)
Formulário 1099-DIV (dividendos, inclusive aqueles decorrentes de ações ou fundos mútuos)
Formulário 1099-MISC (vários tipos de rendimento, prêmios ou proventos brutos)
Formulário 1099-B (vendas de ações ou fundos mútuos e determinadas outras transações realizadas por corretoras)
Formulário 1099-S (proventos resultantes de transações imobiliárias)
 Formulário 1099-K (cartão do estabelecimento e transações de rede de terceiros)
 Formulário 1098 (juros sobre hipoteca), 1098-E (juros sobre empréstimo estudantil), 1098-T (taxa escolar)
 Formulário 1099-C (dívida cancelada)
 Formulário 1099-A (aquisição ou renúncia de bens garantidos)

Utilize o Formulário W-9 somente se você for uma pessoa dos EUA (inclusive um estrangeiro residente), para fornecer seu TIN correto
Caso você não devolva o Formulário W-9 ao requerente com o TIN, você poderá ficar sujeito à retenção de backup. Vide O que significa retenção de backup? na página 2.
Ao assinar o formulário preenchido:
1. Certifique-se que o número TIN fornecido é correto (ou se você está aguardando a emissão do número),
2. Certifique-se que você não está sujeito à retenção de backup, ou
3. Reivindique a isenção de retenção de backup caso você seja um beneficiário isento nos EUA. Se aplicável, você também está certificando que, como uma pessoa dos EUA, sua quota
alocável de qualquer rendimento de sociedade em comandita de um comércio ou negócio nos EUA não está sujeita à retenção de imposto com relação à quota de sócios estrangeiros de
rendimentos efetivamente vinculados, e
4. Certifique-se que o(s) código(s) do FATCA inserido(s) neste formulário (se houver) indicando que você está isento do relatório de acordo com o FATCA está(ão) correto(s). Vide O que
significa o relatório FATCA? na página 2 para informações adicionais.
Nota. Caso você seja uma pessoa dos EUA e o requerente lhe forneceu um formulário que não o Formulário W-9 para solicitar o seu TIN, você deverá utilizar o formulário do requerente,
caso seja substancialmente semelhante a este Formulário W-9.
Definição de uma pessoa dos EUA. Para fins tributários federais, você é considerado uma pessoa dos EUA se você for:






Uma pessoa física que seja cidadã dos EUA ou um estrangeiro residente nos EUA;
Uma sociedade em comandita, sociedade anônima, empresa, ou associação criada ou constituída nos Estados Unidos ou segundo as leis dos Estados Unidos;
Um espólio (que não um espólio estrangeiro); ou
Um fideicomisso nacional (conforme definido em Regulamentos, seção 301.7701-7).

Normas especiais para sociedades em comandita. As sociedades em comandita que operam um comércio ou realizam negócios nos Estados Unidos são geralmente obrigadas a pagar um
imposto retido de acordo com a seção 1446 sobre qualquer quota de sócios estrangeiros de rendimento tributável efetivamente vinculado originado deste negócio. Ademais, em determinados
casos em que o Formulário W-9 não tiver sido recebido, as normas da seção 1446 exigem que uma sociedade em comandita presuma que o sócio é estrangeiro e pague o imposto retido
previsto na seção 1446. Portanto, se você for uma pessoa dos EUA que seja um sócio de uma sociedade em comandita que opera um comércio ou realiza negócios nos Estados Unidos, você
deve fornecer o Formulário W-9 para a sociedade em comandita para estabelecer o seu status de pessoa dos EUA e evitar a retenção prevista na seção 1446 sobre a sua quota de rendimento
originado da sociedade em comandita.
Nos casos abaixo, a pessoa deverá fornecer o Formulário W-9 à sociedade em comandita com a finalidade de estabelecer seu status de pessoa dos EUA e evitar a retenção sobre sua quota
alocável da receita líquida da sociedade em comandita que conduz um comércio ou negócio nos Estados Unidos:

 No caso de sociedade sem personalidade jurídica com um único proprietário dos EUA, o proprietário dos EUA da sociedade sem personalidade jurídica e não a entidade;
 No caso de um fideicomisso outorgante com um outorgante dos EUA ou outro proprietário dos EUA, geralmente, o outorgante dos EUA ou outro proprietário dos EUA do
fideicomisso outorgante e não o fideicomisso; e
 No caso de um fideicomisso dos EUA (que não o fideicomisso outorgante), o fideicomisso dos EUA (que não o fideicomisso outorgante) e não os beneficiários do fideicomisso.
Pessoa estrangeira. Caso você seja uma pessoa estrangeira ou filial nos EUA de um banco estrangeiro que optou por ser tratada como uma pessoa dos EUA, não utilize o Formulário W-9.
Em vez disso, utilize o devido Formulário W-8 ou Formulário 8233 (vide Publicação 515, Retenção de Imposto sobre Estrangeiros Não Residentes e Empresas Estrangeiras).
Estrangeiro não residente que se torna um estrangeiro residente. Geralmente, apenas uma pessoa física estrangeira não residente poderá utilizar os termos de um tratado fiscal para reduzir
ou eliminar o imposto dos EUA sobre determinados tipos de renda. Entretanto, muitos tratados fiscais contém uma disposição conhecida como “cláusula protetora exceptiva”. Exceções
específicas em cláusulas protetoras exceptivas podem permitir uma isenção do imposto prevaleça em determinados tipos de renda, até mesmo após o beneficiário se tornar de outra forma um
estrangeiro residente dos EUA para fins tributários.
Se você for um estrangeiro residente nos EUA que depende de uma exceção contida na cláusula protetora exceptiva de um tratado fiscal para reivindicar uma isenção de imposto nos EUA
sobre certos tipos de renda, você deve anexar uma declaração ao Formulário W-9 que especifique os seguintes cinco itens:
1. O país do tratado. Em geral, este deve ser o mesmo tratado sob o qual você reivindicou isenção de imposto como estrangeiro não residente.
2. O artigo do tratado que discute a renda.
3. O número do artigo (ou localização) no tratado fiscal que contém a cláusula protetora exceptiva e suas exceções.
4. O tipo e valor da renda que se qualifica para a isenção do imposto.
5. Fatos suficientes que justifiquem a isenção de imposto segundo os termos do artigo do tratado
Exemplo. O Artigo 20 do tratado sobre o imposto de renda EUA-China permite a isenção do imposto para o rendimento sobre a bolsa de estudos recebido por um estudante chinês com
residência temporária nos Estados Unidos. Segundo a lei norte-americana, esse estudante se tornará um estrangeiro residente para fins tributários, caso sua estadia nos Estados ultrapasse cinco
anos. Contudo, o parágrafo 2 do primeiro Protocolo do tratado EUA-China (datado de 30 de abril de 1984) permite que as disposições do Artigo 20 continuem aplicáveis mesmo após o
estudante chinês tornar-se um estrangeiro residente dos Estados Unidos. Um estudante chinês que se qualifica nessa exceção (segundo o parágrafo 2 do primeiro protocolo) e depende dessa
exceção para reivindicar uma isenção do imposto sobre os rendimentos da bolsa de estudos ou associação anexaria ao Formulário W-9 uma declaração que inclui as informações descritas
acima para corroborar a isenção.
Caso você seja um estrangeiro não residente ou uma empresa estrangeira, forneça ao requerente o Formulário W-8 ou Formulário 8233 devidamente preenchido.

Retenção de Backup
O que significa a retenção de backup? Pessoas efetuando determinados pagamentos a você sob certas condições retém e pagam 28% dos referidos pagamentos à Secretaria da Receita
Federal dos EUA. Isto é denominado “retenção de backup.” Os pagamentos que podem estar sujeitos à retenção de backup incluem participações, participações isentas de impostos,
dividendos, corretagem e transações de câmbio, aluguéis, royalties, pagamento a não funcionários, pagamentos efetuados para quitação de cartão de pagamento e transações de rede de
terceiros, e determinados pagamentos provenientes de operadoras de barcos de pesca. Transações imobiliárias não estão sujeitas à retenção de backup.
Você não estará sujeito à retenção de backup sobre pagamentos que receber, caso forneça ao requerente o seu número correto TIN, efetuar as devidas certificações e relatar todas as suas
participações e dividendos tributáveis em sua declaração de imposto.
Os pagamentos recebidos estarão sujeitos à retenção de backup caso:
1. Você não forneça o seu TIN ao requerente,
2. Você não certifique o seu TIN quando necessário (vide instruções Parte II na página 3 para detalhes),
3. A Secretaria da Receita Federal dos EUA informa ao requerente que você forneceu um número TIN incorreto,
4. A Secretaria da Receita Federal dos EUA lhe informa que você está sujeito à retenção de backup, pois você não relatou todas as suas participações e dividendos em sua declaração de
imposto (apenas para participações e dividendos relatáveis), ou
5. Você não certifica junto ao requerente que você não está sujeito à retenção de backup de acordo com o item 4 acima (apenas para contas de participações e dividendos abertas após 1983).
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#89809523v21

Página 3

Cat. Nº 10231X

Formulário W-9 (Revisão 12-2014)

Determinados beneficiários e pagamentos estão isentos da retenção de backup. Vide código Beneficiário Isento na página 3 e Instruções separadas ao Requerente do Formulário W-9 para
mais informações.
Vide também regras especiais para sociedades em comandita acima.

O que significa o relatório FATCA?
O Foreign Account Tax Compliance Act (Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras) (FATCA) exige que a instituição financeira estrangeira participante relate todos os titulares
de contas nos Estados Unidos que são pessoas específicas dos Estados Unidos. Determinados beneficiários estão isentos do relatório de acordo com o FATCA. Vide código de Isenção para
relatório FATCA na página 3 e Instruções ao Requerente do Formulário W-9 para mais informações.

Atualizando Suas informações
Você deverá fornecer informações atualizadas a qualquer pessoa para quem você reivindicou ser um beneficiário isento, caso você não seja mais um beneficiário isento e antecipe o
recebimento de pagamentos relatáveis no futuro dessa pessoa. Por exemplo, talvez você tenha que fornecer informações atualizadas caso você seja uma sociedade anônima C que opte por ser
uma sociedade anônima S, ou caso você não esteja mais isento de imposto. Além disso, você deverá fornecer um novo Formulário W-9 caso haja alteração no nome ou TIN da conta; por
exemplo, em caso de falecimento do outorgante ou fideicomisso outorgante.

Penalidades
Não fornecimento do TIN. Caso você não entregue o seu TIN correto ao requerente, você está sujeito à uma penalidade de US$ 50 para cada omissão, exceto se esta for devida a um motivo
razoável e não à negligência intencional.
Penalidade cível por informações falsas com relação à retenção. Se você fizer uma declaração falsa sem fundamento razoável que resulte na não retenção de backup, você estará sujeito a
uma penalidade de US$ 500.
Penalidade criminal por informações falsas. Falsificar intencionalmente certificações ou afirmações poderá sujeitar você a penalidades criminais, incluindo multas e/ou prisão.
Uso indevido de TINs. Se o requerente divulgar ou usar os TINs em violação à lei federal, o requerente poderá estar sujeito a penalidades cíveis e criminais

Instruções Específicas
Linha 1
Você deverá inserir um dos seguintes itens nesta linha; não deixe esta linha em branco. O nome deverá coincidir com o nome que consta na declaração de imposto.
Caso este Formulário W-9W se refira a uma conta conjunta, relacione primeiro, e então, faça um círculo no nome da pessoa ou entidade cujo número você inseriu na Parte I do Formulário
W-9.
a. Pessoa Física No geral, insira o nome exibido em sua declaração de imposto. Caso você tenha alterado o seu sobrenome sem informar a Administração do Seguro Social dos EUA (SSA)
sobre a alteração do nome, insira seu nome, sobrenome conforme exibido no seu cartão de seguridade social, e seu sobrenome alterado.
Nota. Solicitante ITIN: Insira seu nome pessoa física conforme inserido em seu requerimento do Formulário W-7, linha 1a. Este também deverá ser o mesmo nome inserido no Formulário
1040/1040A/1040EZ arquivado em seu requerimento.
b. Firma individual ou empresa individual de responsabilidade limitada. Insira seu nome pessoa física conforme exibido em seu formulário 1040/1040A/1040EZ na linha 1. Você
poderá inserir a razão social, o nome comercial, ou “conduzindo negócio como” (DBA) na linha 2.
c. Sociedade em Comandita, sociedade de responsabilidade limitada que não seja empresa individual de responsabilidade limitada, Sociedade Anônima C, ou Sociedade Anônima
S. Insira o nome da entidade conforme exibido na declaração do imposto da entidade na linha 1 e qualquer razão social, nome comercial, ou “conduzindo negócio como” (DBA) na linha 2.
d. Outras entidades Insira o seu nome conforme exibido nos documentos fiscais federais dos Estados Unidos exigidos na linha 1. Esse nome deverá coincidir com o nome exibido no
regimento interno ou outro documento legal de constituição da entidade. Você poderá inserir qualquer razão social, nome comercial, ou “conduzindo negócio como” (DBA) na linha 2.
e. Sociedade sem personalidade jurídica Para fins de imposto federal dos EUA, uma entidade desconsiderada como entidade separada de seu proprietário é tratada como “sociedade sem
personalidade jurídica”. Vide Regulamentos na seção 301,7701-2(c)(2)(iii). Insira o nome do proprietário na linha 1. O nome da entidade inserida na linha 1 nunca deverá ser uma sociedade
sem personalidade jurídica. O nome na linha 1 deverá ser o nome exibido na declaração de imposto de renda na qual o rendimento deverá ser relatado. Por exemplo, caso uma empresa
estrangeira de responsabilidade limitada tratada como uma sociedade sem personalidade jurídica para fins de imposto federal dos EUA que possui um único proprietário que é uma pessoa dos
Estados Unidos, o nome do proprietário dos EUA deverá ser fornecido na linha 1. Caso o proprietário direto da entidade também seja uma sociedade sem personalidade jurídica, insira o
primeiro proprietário que não seja sem personalidade jurídica para fins de imposto federal dos EUA. Insira o nome da sociedade sem personalidade jurídica na linha 2, “denominação
comercial/nome da sociedade sem personalidade jurídica.” Caso o proprietário da sociedade sem personalidade jurídica seja uma pessoa estrangeira, o proprietário deverá preencher o devido
Formulário W-8 em vez do Formulário W-9. Este é o caso, mesmo que a pessoa estrangeira tenha um número TIN dos EUA.
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Linha 2
Caso você tenha razão social, nome comercial, nome DBA, ou nome da sociedade sem personalidade jurídica, você poderá inseri-lo na linha 2.

Linha 3
Assinale o campo apropriado na linha 3 para a classificação tributária federal dos EUA da pessoa cujo nome é inserido na linha 1. Assinale apenas um campo na linha 3.
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC). Caso o nome na linha 1 seja uma LLC tratada como sociedade em comandita para fins de imposto federal dos EUA, assinale o campo
“Sociedade de Responsabilidade Limitada” e insira “P” no espaço fornecido. Caso a LLC tenha arquivado o Formulário 8832 ou 2553 a ser tributado como uma sociedade anônima, assinale o
campo “Sociedade de Responsabilidade Limitada” e no espaço fornecido insira “C” para Sociedade Anônima C ou “S” para Sociedade Anônima S. Caso seja uma empresa individual de
responsabilidade limitada que seja uma sociedade sem personalidade jurídica, não assinale o campo “Sociedade de Responsabilidade Limitada”; em vez disso, assinale o primeiro campo na
linha 3 “Pessoa física/firma individual ou empresa individual de responsabilidade limitada”

Linha 4, Isenções
Caso você esteja isento da retenção de backup e/ou relatório FATCA, insira no campo apropriado na linha 4 qualquer(quaisquer) código(s) que possam se aplicar a você.
Código de beneficiário isento.






No geral, as pessoas físicas (inclusive firmas individuais) não estão isentas da retenção de backup.
Exceto conforme previsto abaixo, as sociedades anônimas estão isentas da retenção de backup para determinados pagamentos, inclusive participações e dividendos.
As sociedades anônimas não estão isentas da retenção de backup para pagamentos efetuados na quitação de cartão de pagamento ou transações de rede de terceiros.
As sociedades anônimas não estão isentas da retenção de backup com relação aos honorários advocatícios ou proventos brutos pagos aos advogados, bem como as sociedades
anônimas que fornecem serviços de assistência médica ou saúde não estão isentas com relação aos pagamentos relatáveis no Formulário 1099-MISC.

Os códigos abaixo identificam os beneficiários que estão isentos da retenção de backup. Insira o código apropriado no espaço na linha 4.
1 - Uma organização isenta de imposto segundo a seção 501(a), qualquer IRA, ou conta de custódia segundo a seção 403(b)(7), se a conta satisfizer os requisitos da seção 401(f)(2)
2 - Os Estados Unidos ou quaisquer de suas agências ou repartições,
3 — Um estado, o Distrito de Columbia, um estado dos EUA ou possessão, ou quaisquer de suas subdivisões políticas ou repartições
4 — Um governo estrangeiro ou quaisquer de suas subdivisões políticas, agências ou repartições
5 — Uma sociedade anônima
6 - Um operador de valores mobiliários ou commodities obrigado a se registrar nos Estados Unidos, no Distrito de Columbia, ou um estado dos EUA ou possessão dos Estados Unidos
7 — Um negociante de comissões de futuros registrado na Comissão de Comércio de Futuros e Commodities
8 - fundo de investimento imobiliário
9 — Uma entidade registrada sempre durante o exercício fiscal segundo a Lei de Companhias de Investimento de 1940
10 — Um fundo fiduciário comum operado por um banco segundo a seção 584(a)
11 - Uma instituição financeira
12 - Um intermediário conhecido na comunidade de investimentos como fiduciário ou custodiante
13 - Um fideicomisso isento de imposto segundo a seção 664 ou descrito na seção 4947
O quadro abaixo demonstra os tipos de pagamentos que podem estar isentos da retenção de backup. O quadro se aplica aos beneficiários isentos relacionados acima, de 1 a 13.
Caso o pagamento se destine a . . .
ENTÃO o pagamento está isento para . . .
Participação e pagamento de dividendos
Todos os beneficiários isentos exceto 7
Transações de corretora
Beneficiários isentos de a 1 a 4 e 6 até 11 de todas as sociedades anônimas C. As
sociedades anônimas S não devem inserir o código de beneficiário isento, pois elas
estão isentas apenas para vendas de títulos e valores mobiliários não cobertos
adquiridos antes de 2012.
Transações de câmbio e dividendos de patrocínio
Beneficiários isentos de 1 a 4
Pagamentos superiores a US$ 600 que devem ser relatados e vendas diretas superiores a Geralmente, beneficiários isentos de 1 a 5 2
US$ 5.000 1
Pagamentos efetuados na quitação de cartão de pagamento ou transações de rede de
Beneficiários isentos de 1 a 4
terceiros.
1
Vide Formulário 1099-MISC, Receitas Diversas, e instruções.
2
Entretanto, os seguintes pagamentos efetuados à uma sociedade anônima e relatáveis no Formulário 1099-MISC não estão isentos da retenção de backup: pagamentos de assistência
médica, honorários advocatícios, proventos brutos pagos a um advogado relatáveis segundo a seção 6045(f), e pagamentos por serviços pagos um órgão executivo federal.
Código de isenção para relatório FATCA. Os códigos abaixo identificam os beneficiários que estão isentos do relatório FATCA. Esses códigos se aplicam às pessoas que apresentam este
formulário para contas mantidas fora dos Estados Unidos por determinadas instituições financeiras estrangeiras. Portanto, se você está apenas apresentando este formulário para uma conta na
qual você é titular nos Estados Unidos, você poderá deixar esse espaço em branco. Consulte a pessoa solicitando este formulário, caso você não tenha certeza se a instituição financeira está
sujeita à essas exigências. O requerente poderá indicar que um código não é necessário lhe fornecendo o Formulário W-9 com o item “Não Aplicável” (ou qualquer indicação semelhante)
escrito ou impresso na linha para o código de isenção do FATCA.
A — Uma organização isenta de imposto segundo a seção 501(a) ou qualquer plano individual de aposentadoria, conforme definido na seção 7701(a)(37)
B — Os Estados Unidos ou quaisquer de suas agências ou repartições
C — Um estado, o Distrito de Columbia, um estado dos EUA ou possessão, ou quaisquer de suas subdivisões políticas ou repartições
D — Uma sociedade anônima cujas ações sejam regularmente negociadas em um ou mais mercados estabelecidos de títulos e valores mobiliários, conforme descrito em Regulamentos
seção 1.1472-1(c)(1)(i)
E — Uma sociedade anônima que seja membro do mesmo grupo afiliado expandido como sociedade anônima descrita em Regulamentos seção 1.1472-1(c)(1)(i)
F — Distribuidora de títulos e valores mobiliários, commodities, ou instrumentos financeiros derivativos (inclusive contratos de capital nocional, futuros, a prazo e opções) que esteja
registrada como tal segundo as leis dos Estados Unidos ou qualquer estado
G - Fundo de investimento imobiliário
H — Uma empresa de investimentos regulamentada segundo definição na seção 861 ou entidade registrada sempre durante o exercício fiscal segundo a Lei de Companhias de Investimento
de 1940
I — Um fundo fiduciário comum segundo definição na seção 584(a)
J — Um banco segundo definição na seção 581
K —Uma corretora
L - Um fideicomisso isento de imposto segundo a seção 664 ou descrito na seção 4947 (a)(1)
M — Um fideicomisso isento de imposto segundo o plano seção 403(b) ou plano seção 457(g)
Nota. Você pode querer consultar a instituição financeira solicitando este formulário que determine se o código FATCA e/ou código de beneficiário isento deve ser preenchido.

Linha 5
Insira o seu endereço (número, rua e apartamento ou no. de sala). Sendo este o endereço no qual o requerente deste Formulário W-9 lhe enviará o relatório das transações.

Linha 6
Insira sua Cidade, Estado e CEP

Parte I. Número de Identificação de Contribuinte (TIN)
Digite seu TIN no campo apropriado. Caso você seja um estrangeiro residente e você não possui e não está elegível a obter um SSN, o seu TIN é o seu número de identificação de
contribuinte individual (ITIN) da Secretaria da Receita Federal dos EUA. Insira esse número no campo número de seguridade social. Caso você não tenha um ITIN, vide Como obter um TIN
abaixo.
Se você for uma firma individual e possui um EIN, você pode inserir o seu SSN ou EIN. Contudo, a Secretaria da Receita Federal dos EUA prefere que você use o seu SSN.
Caso você seja uma empresa individual de responsabilidade limitada desconsiderada como entidade separada do seu proprietário (vide Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) nesta
página), insira o SSN do proprietário (ou EIN, caso o proprietário possua). Não insira o EIN da sociedade sem personalidade jurídica. Caso a LLC seja classificada como uma sociedade
anônima ou sociedade em comandita, insira o EIN da entidade.
Nota. Vide o quadro na página 4 para maiores esclarecimentos sobre o nome e combinações do TIN.
Formulário W-9 (Revisão 12-2014)
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Como obter um TIN. Caso você não tenha um TIN, solicite um imediatamente. Para solicitar um SSN, obtenha o Formulário SS-5, Pedido de Cartão de Seguro Social em uma agência da
SSA (Administração do Seguro Social dos EUA) ou adquira esse formulário online em www.ssa.gov. Você também adquirir este formulário pelo telefone 1-800-772-1213. Utilize o
Formulário W-7, Pedido de Número de Identificação Fiscal Individual da Secretaria da Receita Federal dos EUA para solicitar um ITIN, ou Formulário SS-4, Pedido de Número de
Identificação do Empregador, para solicitar um EIN. Você pode solicitar um EIN online acessando o site da Secretaria da Receita Federal dos EUA em www.irs.gov/businesses , clicar em
Número de Identificação do Empregador (EIN) abaixo de Iniciando um Negócio. Você pode obter os formulários W-7 e SS-4 da Secretaria da Receita Federal dos EUA acessando o site
IRS.gov ou pelo telefone 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
Caso lhe seja solicitado preencher o Formulário W-9, mas você não possui o número TIN, solicite o TIN e escreva “Solicitado” no campo referente ao TIN, assine e date o formulário, e
entregue ao requerente. Com relação a pagamentos de participações e dividendos, e determinados pagamentos efetuados com relação aos instrumentos imediatamente negociáveis, geralmente
você terá 60 dias para adquirir o TIN e entregá-lo ao requerente antes que você esteja sujeito à retenção de backup sobre os pagamentos. A regra de 60 dias não se aplica a outros tipos de
pagamentos. Você estará sujeito à retenção de backup sobre todos os referidos pagamentos até que você apresente o seu TIN ao requerente.
Nota. Ao inserir “solicitado” significa que você já pediu um TIN ou que você pretende pedir um em breve
Cuidado: Uma sociedade norte-americana sem personalidade jurídica que possui um proprietário estrangeiro deverá usar o devido Formulário W-8

Parte II. Certificação
Para estabelecer ao agente de retenção que você é uma pessoa dos EUA, ou estrangeiro residente, assine o Formulário W-9. Talvez o agente de retenção solicite a sua assinatura mesmo que os
itens abaixo 1, 4, ou 5 indiquem o contrário.
Para uma conta conjunta, somente a pessoa cujo TIN consta na Parte I deve assinar (quando requerido). No caso de uma sociedade sem personalidade jurídica, a pessoa identificada na linha
1 deverá assinar. Beneficiários isentos, vide antes Código de beneficiário isento.
Exigências de assinatura. Preencher a certificação conforme indicado nos itens 1 a 5 abaixo.
1. Participação, dividendo, contas cambiais abertas antes de 1984 e contas de corretora consideradas ativas durante 1983. Você deverá fornecer o seu TIN correto, porém você não
precisa assinar a certificação.
2. Participação, dividendo, corretora, contas cambiais abertas antes de 1983 e contas de corretora consideradas inativas durante 1983. Você deverá assinar a certificação ou a
retenção de backup se aplicará. Caso você esteja sujeito à retenção de backup e você está meramente fornecendo o seu TIN correto ao requerente, você deverá anular o item 2 na certificação
antes de assinar o formulário.
3. Transações imobiliárias. Você deverá assinar a certificação. Você deverá anular o item 2 da certificação.
4. Outros pagamentos Você deverá fornecer o seu TIN correto, porém você não precisa assinar a certificação, a menos que você tenha sido notificado que anteriormente você forneceu um
TIN incorreto. “Outros pagamentos” incluem pagamentos efetuados no curso do negócio do requerente referente a aluguéis, royalties, mercadorias (exceto contas de mercadorias), serviços de
assistência médica (inclusive pagamentos às empresas), pagamentos a não funcionários pelos serviços, pagamentos efetuados para quitação de cartão de pagamento e transações de rede de
terceiros, pagamentos a determinados pescadores e tripulantes do barco pesqueiro, bem como proventos brutos pagos aos advogados (inclusive pagamentos às empresas).
5. Juros de hipotecas pagos por você, aquisição e renúncia de bens garantidos, cancelamento de dívida, pagamentos do programa de instrução qualificada (segundo a seção 529),
contribuições ou distribuições para IRA, Coverdell ESA, Archer MSA ou HSA, e distribuições de pensões. Você deverá fornecer o seu TIN correto, porém você não precisa assinar a
certificação.

Qual Nome e Número a Ser Fornecido ao Requerente
1.
2.

Para este tipo de conta:
Pessoa física
Duas ou mais pessoas físicas (conta conjunta)

3.
4.

Fornecer o nome e SSN:
Da Pessoa física
Proprietário atual da conta ou, se forem fundos combinados, a primeira pessoa física
na conta1
O menor 2
O outorgante-fiduciário 1
Real proprietário 1

Conta para custodiante de menor (Lei Uniforme sobre Doações a Menores)
a. O fideicomisso de poupança revogável habitual (outorgante é também fiduciário)
b. A assim chamada conta fiduciária que não seja um fideicomisso legal e válido segundo a lei
estadual
5.
Firma individual ou sociedade sem personalidade jurídica detida por pessoa física
Proprietário 3
6.
Arquivamento do fideicomisso outorgante de acordo com Formulário Opcional 1099 Método 1
O outorgante *
de Arquivamento (vide Regulamentos seção 1.671-4(b)(2)(i) (A))
Para este tipo de conta:
Fornecer nome e EIN de:
7.
Sociedade sem personalidade jurídica não detida por pessoa física
Proprietário
8.
Um fideicomisso válido, espólio, ou fundo de pensão:
Pessoa Jurídica 4
9.
Condição de empresa como Sociedade anônima ou LLC no Formulário 8832 ou Formulário
A sociedade anônima
2553
10. Associação, clube, organização religiosa, de caridade, educacional ou outra empresa isenta de
A organização
imposto
11. Sociedade em Comandita ou vários membros em LLC
A sociedade em comandita
Para este tipo de conta:
Fornecer nome e EIN de:
12. A corretora ou nomeado registrado
A corretora ou nomeado
13. Conta junto ao Departamento de Agricultura em nome de uma entidade pública (tais como,
A entidade pública
governo municipal ou estadual, distrito escolar ou prisão) que receba pagamentos de programa
agrícola.
14. O arquivamento do fideicomisso outorgante segundo o Método de Arquivamento do Formulário
O Fideicomisso
1041 ou Método de Arquivamento 2 do Formulário 1099 (vide Regulamentos seção 1.6714(b)(2)(i) (B))
1 Relacione primeiro e faça um círculo no nome da pessoa cujo número você forneceu. Se apenas uma pessoa na conta conjunta possui um SSN, aquele número da pessoa deverá ser
fornecido.
2 Faça um círculo no nome do menor e forneça o SSN do menor.
3 Você deverá apresentar o seu nome pessoa física e também poderá inserir a razão social ou nome DBA na linha “Razão social/sociedade sem personalidade jurídica”. Você poderá usar o
seu SSN ou EIN (caso você tenha), porém a Secretaria da Receita Federal dos EUA lhe encoraja a usar o seu número SSN.
4 Relacione primeiro e faça um círculo no nome do fideicomisso, espólio ou fundo de pensão. (Não fornecer o TIN do representante pessoal ou agente fiduciário a menos que a pessoa jurídica
em si não seja designada no título da conta.) Vide também Regras especiais para sociedades em comandita na página 2
* Nota. O outorgante também deverá fornecer o Formulário W-9 ao Agente Fiduciário do fideicomisso.
Nota. Caso nenhum nome seja circulado quando mais de um nome é relacionado, o número será considerado aquele do primeiro nome relacionado.

Proteja seus Registros Fiscais contra Roubo de Identidade
O roubo de identidade ocorre quando alguém utiliza suas informações pessoais, tais como, o seu nome, SSN, ou outras informações de identificação, sem a sua permissão, para cometer fraude
ou outros crimes. O ladrão de identidade poderá utilizar o seu SSN para conseguir um emprego ou apresentar uma declaração de imposto utilizando o seu SSN para receber a restituição.
Para reduzir o seu risco:

 Proteja seu SSN,
 Certifique-se que seu empregador esteja protegendo seu SSN, e
 Tenha cuidado ao escolher quem irá preparar seu imposto

Caso os seus registros fiscais sejam afetados pelo roubo de identidade e você receba um aviso da Secretaria da Receita Federal dos EUA, responda imediatamente para o nome e número de
telefone impressos no aviso ou correspondência da Secretaria da Receita Federal dos EUA.
Caso os seus registros fiscais atualmente não sejam afetados pelo roubo de identidade, porém você acha que está sob risco devido à perda ou roubo de bolsa ou carteira, atividade
questionável de cartão de crédito ou relatório de crédito, favor contatar a linha direta Roubo de Identidade da Secretaria da Receita Federal dos EUA 1-800-908-4490 ou apresente o
Formulário 14039.
Para mais informações, vide Publicação 4535, Prevenção para Roubo de Identidade e Assistência à Vítima.
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Vítimas de roubo de identidade que tenham sofrido prejuízo econômico ou um problema com o sistema, ou estejam buscando ajuda para solucionar problemas fiscais que não foram
resolvidos através dos canais normais, poderão ser elegíveis para assistência do Serviço de Advogados para Contribuintes (TAS). Você poderá contatar o TAS através da linha gratuita
interurbana de entrada em 1-877-777-4778 ou TTY/TDD 1-800-829-4059.
Proteja-se de e-mails suspeitos ou esquemas de phishing. Phishing é a criação e o uso de e-mail e websites falsos que imitam e-mails e websites de empresas conhecidas e confiáveis. O ato
mais comum é enviar um e-mail a um usuário falsamente alegando ser uma empresa legitimamente constituída em uma tentativa de enganar o usuário para entregar informações privadas que
serão usadas para roubo de identidade.
A Secretaria da Receita Federal dos EUA não inicia contatos com os contribuintes via e-mails. Além disso, a Secretaria da Receita Federal dos EUA não solicita informações pessoais
detalhadas através de e-mail nem pede a contribuintes números de PIN, senhas, ou informações de acesso sigiloso similares de seu cartão de crédito, banco ou outras contas financeiras.
Caso você receba um e-mail não solicitado afirmando ser da Secretaria da Receita Federal dos EUA, encaminhe essa mensagem para phishing@irs.gov. Você também poderá relatar o uso
indevido do nome, logo da Secretaria da Receita Federal dos EUA ou outra propriedade do IRS ao Inspetor Geral do Tesouro da Administração Fiscal (TIGTA) no telefone 1-800-366-4484.
Você poderá encaminhar e-mails suspeitos à Comissão Federal do Comércio em: spam@uce.gov ou contatá-los em www.ftc.gov/idtheft ou 1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338).
Acesse o website do IRS.gov para saber mais sobre o roubo de identidade e como reduzir seu risco.

Aviso da Lei da Privacidade
A Seção 6109 do Código da Receita Federal exige que você apresente o seu TIN correto para as pessoas (inclusive órgãos federais) que são obrigadas a apresentarem relatórios de transações
junto ao IRS para relatarem participações, dividendos, ou determinados outros rendimentos que lhe foram pagos; juros de hipoteca pagos por você; aquisição ou renúncia de bens garantidos; o
cancelamento de dívida; ou contribuições que você efetuou ao IRA, Archer MSA, ou HSA. A pessoa coletando este formulário utiliza as informações do formulário para apresentar o relatório
de transações junto ao IRS, fornecendo as informações acima. Os usos rotineiros dessas informações incluem fornecê-las ao Departamento de Justiça referente litígios cíveis e criminais e para
as municipalidades, os estados, o Distrito de Columbia, e estados dos EUA e possessões para uso na administração de suas leis. As informações também podem ser divulgadas para outros
países segundo tratado às agências estaduais e federais para cumprimento das leis cíveis e criminais, ou cumprimento das leis federais e agências de inteligência para combater o terrorismo.
Você deverá fornecer o seu TIN seja ou não obrigado a apresentar a declaração de imposto. De acordo com a Seção 3406, os pagadores no geral deverão reter um percentual da participação
tributável, dividendos e determinados outros pagamentos ao beneficiário que não forneceu o TIN ao pagador. Determinadas penalidades também se aplicam devido ao fornecimento de
informações falsas ou fraudulentas.
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A Carta de Transmissão, certificados de ações e quaisquer outros documentos exigidos devem ser enviados ou entregues por cada
acionista da Empresa ou seu banco, corretora, operador de mercado, companhia fiduciária ou outros nomeados para a Depositária em
um dos seguintes endereços:
A Depositária da Oferta é:
Computershare Trust Company, N.A.
Registrado, Certificado por ou
Correio ou remessa expressa
Mensageiro:
Computershare Trust
Company, N.A.
c/c Voluntary Corporate
Actions,
250 Royall Street, Suite V
Canton, MA 02021

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

A entrega desta Carta de Transmissão para um endereço que não aquele estabelecido acima não constituirá uma entrega
válida à Depositária.
Perguntas e pedidos de assistência poderão ser encaminhados para o Agente de Informações no endereço estabelecido abaixo.
Cópias adicionais da Oferta de Compra, esta Carta de Transmissão e o Aviso de Entrega Garantida poderão ser obtidas com o Agente
de Informações. Você poderá, ainda, contatar seu banco, corretora, operador de mercado, companhia fiduciária ou outro nomeado em
busca de auxílio com relação à Oferta.
O Agente de Informações da Oferta é:
Georgeson LLC
1290 Avenue of the Americas, 9th Floor
Nova York, NY 10104

NOTIFICAÇÃO DE
ENTREGA GARANTIDA

Acionistas, Bancos e Corretoras, número de telefone gratuito: (866) 257-5415

(Não Deve ser Usada para Garantia de Assinatura)
para
Proposta de Ações Ordinárias Classe A
de

COSAN LIMITED
De acordo com a sua Oferta de Compra Datada de 20 de novembro de 2017
Em espécie até US$200.000.000 de Ações Ordinárias Classe A
A um Preço de Compra Por Ação Máximo de US$ 9,65 e Mínimo de US$ 9,23 Por Ação
A OFERTA, O PERÍODO DE RATEIO E OS DIREITOS DE RETIRADA SERÃO ENCERRADOS ÀS 23 HORAS E 59
MINUTOS, HORÁRIO DA CIDADE DE NOVA YORK, DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, A MENOS QUE A
OFERTA SEJA PRORROGADA.
Conforme especificado na Seção 3 da Oferta de Compra (conforme definido abaixo) este formulário deve ser utilizado para
aceitar a Oferta (conforme definido abaixo) se (1) os certificados representativos de suas Ações Ordinárias Classe A, com valor
nominal por ação de US$ 0,01 de Cosan Limited, companhia de responsabilidade limitada constituída nos termos das leis das
Bermudas, não estiverem imediatamente disponíveis ou não puderem ser entregues à Depositária antes do Encerramento (conforme
definido na Oferta de Compra), (2) os procedimentos para a transferência escritural não puderem ser concluídos antes do
Encerramento ou (3) não houver tempo hábil para entregar os documentos à Depositária antes do Encerramento. Este formulário pode
ser entregue em mãos ou encaminhado via fac-símile ou correio à Depositária. Veja a Seção 3 da Oferta de Compra. A menos que o
contexto exija de outra forma, todas as referências a ações significam Ações Ordinárias Classe A da Companhia.
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A Depositária da Oferta é:
Computershare Trust Company, N.A.
Por Correio Registrado, Certificado
ou Expresso ou Courier
Noturno:
Computershare Trust
Company, N.A.
a/c Ações Corporativas
Voluntárias,
250 Royall Street, Suite V
Canton, MA 02021

Por Transmissão Via E-Mail
(somente para instituições elegíveis):
CANOTICEOFGUARANTEE@computersha
re.com

Por Correio:
Computershare Trust
Company, N.A.
a/c Ações Corporativas
Voluntárias, Caixa Postal 43011
Providence, RI 02940-3011

A ENTREGA DESTA NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA GARANTIDA PARA UM ENDEREÇO, OU A TRANSMISSÃO DE
INSTRUÇÕES ATRAVÉS DE UM NÚMERO DE FAC-SÍMILE QUE NÃO OS DISCRIMINADOS ACIMA NÃO
CONSTITUIRÃO UMA ENTREGA VÁLIDA.
Esta Notificação não deve ser usada para garantir assinaturas. Se uma assinatura em uma Carta de Transmissão tiver que ser garantida
por uma instituição elegível segundo instruções da Carta de Transmissão, a assinatura garantida deve figurar no espaço aplicável
fornecido ao lado da caixa de assinatura na Carta de Transmissão.
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Senhoras e Senhores:
O indivíduo ao final assinado oferece à Cosan Limited, companhia de responsabilidade limitada constituída nos
termos das leis das Bermudas (a “Companhia”), nos termos e condições especificados na Oferta de Compra datada
de 20 de novembro de 2017 (a “Oferta de Compra”), e na Carta de Transmissão pertinente (que, junto com os
aditamentos ou complementos a estas, constituem coletivamente a “Oferta”), cujo recebimento é desde já
confirmado, o número de ações informado abaixo, tudo conforme os procedimentos de garantia de entrega
especificados na Seção 3 da Oferta de Compra. A menos que o contexto exija de outra forma, todas as referências a
ações aludirão a Ações Ordinárias Classe A da Companhia.
Número de ações a ser oferecido: _____ ações*
*

Salvo indicação em contrário, por presunção, todas as ações detidas pelo infra-assinado serão oferecidas.
ASSINALE UMA ÚNICA OPÇÃO APENAS. SE HOUVER MAIS DE UMA OPÇÃO ASSINALADA
ABAIXO, NÃO HÁ UMA PROPOSTA DE AÇÕES ADEQUADA. SE NENHUMA OPÇÃO FOR
ASSINALADA, SERÁ ENTENDIDO QUE VOCÊ TENHA FEITO UMA PROPOSTA DE PREÇO DE
COMPRA.
AÇÕES OFERECIDAS A UM PREÇO DETERMINADO DE ACORDO COM A OFERTA
(Veja Instrução 3 da Carta de Transmissão)

☐

O infra-assinado deseja maximizar as chances da Cosan Limited de adquirir todas as ações que o infraassinado está oferecendo (sujeito à possiblidade de rateio). Portanto, assinalando esta opção INVÉS DE
uma das OPÇÕES ABAIXO, o infra-assinado desde já oferece ações ao Preço de Compra e tenciona
aceitar o Preço de Compra determinado pela Cosan Limited de acordo com a Oferta. Observe que esta
escolha pode diminuir o Preço de Compra pago por todas as ações adquiridas na Oferta e,
eventualmente, que as ações oferecidas sejam compradas a um preço mínimo de até US$ 9,23 por
ação (o Preço de Compra mínimo na Oferta).
— ou —
AÇÕES OFERECIDAS A UM PREÇO DETERMINADO PELO ACIONISTA
(Veja Instrução 3 da Carta de Transmissão)

Assinalando UMA, e apenas UMA, das opções abaixo INVÉS DA OPÇÃO ACIMA, o infra-assinado desde já
oferece ações ao preço selecionado. Essa escolha poderia resultar em que nenhuma das ações seja comprada se o
Preço de Compra para as ações for inferior ao preço assinalado. Se o Preço de Compra das ações for igual ou
superior ao preço assinalado, as ações compradas pela Cosan Limited serão compradas pelo Preço de Compra. O
acionista que queira oferecer ações a mais de um preço deve preencher uma Notificação de Entrega
Garantida e/ou Carta de Transmissão à parte para cada preço em que as ações estiverem sendo oferecidas.
As mesmas ações não podem ser oferecidas (a menos que retiradas antecipadamente da maneira apropriada
conforme os termos da Oferta) a mais de um preço.
PREÇO (EM DÓLARES) POR AÇÃO NO QUAL AS AÇÕES ESTÃO SENDO OFERECIDAS
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☐US$ 9,23

☐US$ 9,29

☐US$ 9,35

☐US$ 9,41

☐US$ 9,47

☐US$ 9,53

☐US 9,59

☐US$ 9,65

LOTES FRACIONÁRIOS
(Veja Instrução 13 da Carta de Transmissão)
Para ser preenchido somente se as ações estiverem sendo oferecidas por ou em nome de um detentor, como
beneficiário ou acionista registrado, de um agregado de menos de 100 ações. O infra-assinado (assinale uma opção):
☐

é o beneficiário ou detentor registrado de um agregado de menos de 100 ações, todas elas estão sendo
oferecidas; ou

☐

é uma corretora, dealer, banco comercial, empresa de truste, ou outro nomeado que (a) está oferecendo
pelo beneficiário(s), ações em relação às quais é o acionista registrado, e (b) acredita, com base em
declarações que lhe foram feitas pelo beneficiário(s), que cada uma dessas pessoa é o beneficiário de um
agregado de menos de 100 ações e está oferecendo todas as ações.
OFERTA CONDICIONADA
(Veja Instrução 12 da Carta de Transmissão)

Um acionista que ofereça suas ações pode condicionar a sua oferta de ações à compra pela Companhia de um
número mínimo específico das ações oferecidas, tudo conforme descrito na Seção 6 da Oferta de Compra. A menos
que, pelo menos o número mínimo de ações indicado por você abaixo seja comprado pela Companhia de acordo
com os termos da Oferta, nenhuma das ações oferecidas por você será comprada. É de responsabilidade do
acionista ofertante calcular o número mínimo de ações que deve ser comprado, se alguma vier a ser
comprada, e cada acionista é incentivado a consultar o seu consultor na área tributária antes de completar
esta seção. A menos que esta opção tenha sido assinalada e um número mínimo especificado, a sua proposta será
considerada não condicionada.
☐

O número mínimo de ações que deve ser comprado de mim, se alguma vier a ser comprada de mim, é:
_____ ações.

☐

Se, em razão de rateio, o número mínimo de ações designado não for comprado, a Companhia pode aceitar
propostas condicionadas através de lote aleatório, se necessário. No entanto, para ser elegível para compra
através de lote aleatório, o acionista ofertante deve ter oferecido todas as suas ações e assinalado esta
opção:

☐

As ações oferecidas representam todas as ações detidas pelo infra-assinado.
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Certificado Nos (se disponível):
Nome(s) do(s) Acionista(s) Registrado(s):

(Favor Datilografar ou Imprimir)
Endereço(es):

Código Postal:
Código de Área Diurno e Número de Telefone:
Assinatura(s):
Datado de: _______
Se as ações forem oferecidas por transferência escritural, assinale esta opção ☐ e forneça as seguintes informações:
Nome da Instituição Ofertante:
Número da Conta no Estabelecimento de Transferência Escritural:
A GARANTIA INDICADA ABAIXO DEVE SER PREENCHIDA.
GARANTIA
(Não deve ser usada para Garantia de Assinatura)
A infra-assinada, firma que integra como membro, em situação regular, de um Programa Medallion reconhecido
aprovado pela Securities Transfer Association, Inc., inclusive o Programa Medallion de Agentes de Transferência de
Valores Mobiliários, o Programa de Assinatura Medallion da New York Stock Exchange, Inc. ou o Programa
Medallion da Bolsa de Valores, ou então é uma “instituição garantidora elegível”, conforme definido deste termo na
Norma 17Ad-15 da Lei de Mercado de Capitais de 1934, conforme suas emendas (a “Lei de Mercado de Capitais”),
desde já garante (1) que a(s) pessoa(s) indicada(s) acima “é/são detentoras das ações aqui oferecidas no âmbito do
significado previsto pela Norma 14e-4 da Lei de Mercado de Capitais, (2) que essa proposta de ações está em
conformidade com a Norma 14e-4 da Lei de Mercado de Capitais e (3) entregar à Depositária os certificados
representativos das ações aqui oferecidas, em formulário de transferência adequado, ou uma confirmação escritural
(conforme definido na Oferta de Compra) pertinente a tais ações, em qualquer caso, junto com uma Carta de
Transmissão corretamente preenchida e devidamente assinada, com todas as garantias de assinatura exigidas, ou
uma mensagem do agente (conforme definido na Oferta de Compra) no caso de entrega escritural, bem como todos
os demais documentos exigidos, no prazo de dois dias de negociação (conforme definido na Oferta de Compra) após
a presente data.
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A instituição elegível que preencher este formulário deve comunicar a garantia à Depositária e entregar a Carta
de Transmissão e os certificados das ações à Depositária no prazo estipulado por este instrumento. O
descumprimento deste ato pode resultar em prejuízo financeiro à referida instituição elegível.
Nome da Firma:
Assinatura Autorizada:
Nome:

(Favor Datilografar ou Imprimir)
Cargo:
Endereço:
Código Postal:
Código de Área e Número de Telefone:
Datado de: _________
Nota: Não enviar certificados de ações junto com esta Notificação.
Certificados de Ações devem ser enviados junto com a sua Carta de Transmissão.
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Apenso (a)(1)(D)

Oferta de Compra Em Espécie
por

COSAN LIMITED
de
Até US$200.000.000,00 das suas Ações Ordinárias Classe A
a um Preço de Compra Por Ação Máximo de
US$ 9,65 e Mínimo de US$ 9,23 Por Ação Ordinária Classe A
A OFERTA, O PERÍODO DE RATEIO E OS DIREITOS DE RETIRADA SERÃO ENCERRADOS ÀS 23
HORAS E 59 MINUTOS, HORÁRIO DA CIDADE DE NOVA YORK, DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE
2017, A MENOS QUE A OFERTA SEJA PRORROGADA.
20 de novembro de 2017
A Corretoras, Dealers, Bancos Comerciais,
Empresas de Truste e Outros Nomeados:
Nós fomos nomeados por Cosan Limited, companhia de responsabilidade limitada constituída nos termos das
leis das Bermudas (a “Companhia”), para agir como Agente de Informações no tocante à sua oferta de compra em
espécie por até US$200.000.000,00 das suas Ações Ordinárias Classe A, com valor nominal de USD$0,01 por ação,
de acordo com (i) propostas de leilão nos preços especificados pelos acionistas ofertantes de no máximo US$ 9,65 e
de no mínimo US$ 9,23 por ação (“Propostas do Leilão”) ou (ii) propostas do preço de compra (“Propostas do Preço
de Compra”) ao preço de compra determinado na forma aqui prevista, em qualquer caso que seja, em espécie, com a
dedução dos impostos retidos na fonte aplicáveis e sem incidência de juros, e observados os termos e condições
descritos nesta Oferta de Compra e na Carta de Transmissão pertinente (a “Carta de Transmissão” e, junto com esta
Oferta de Compra, na forma com que estas venham a ser aditadas ou complementadas de tempos em tempos, a
“Oferta”). Forneça cópias dos materiais inclusos aos clientes pelos quais você detém ações registradas em seu nome
ou em nome de um nomeado seu. A menos que o contexto exija de outra forma, todas as referências a ações aludirão
a Ações Ordinárias Classe A da Companhia.
Após o Encerramento, a Companhia, cumpridos os termos e condições da Oferta, determinará um único preço
por ação, que não será superior a US$ 9,65 nem inferior a US$ 9,23 por ação, que pagará pelas ações oferecidas
apropriadamente e não retiradas apropriadamente da Oferta, levando em consideração o número de ações oferecidas
e os preços especificados pelos acionistas ofertantes. A Companhia selecionará o menor preço único por ação (em
múltiplos de US$ 0,06) de no máximo US$ 9,65 e de no mínimo US$ 9,23 por ação (o “Preço de Compra”) que a
permitirá adquirir o número máximo de ações oferecidas de maneira apropriada na Oferta e não retiradas da maneira
apropriada que tenham um preço de compra agregado não superior a US$ 9,23. As ações oferecidas nos termos das
Propostas de Preço de Compra serão consideradas como oferecidas a um preço de US$ 9,23por ação (que é o preço
mínimo por ação nos termos da Oferta) para fins de determinação do Preço de Compra. Apenas ações oferecidas
apropriadamente a preços iguais ou inferiores ao Preço de Compra, e não retiradas apropriadamente, estarão
elegíveis para compra na Oferta. Ações oferecidas apropriadamente nos termos de uma Proposta de Leilão a um
preço acima do Preço de Compra determinado por nós nos termos da Oferta não serão compradas. Observados os
termos e condições da Oferta, se as ações que tiverem um preço de compra agregado inferior a US$ 200.000.000,00
forem oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente, a Companhia comprará todas as ações
oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente.
Além disso, a Companhia reserva-se o direito, se mais de US$ 200.000.000,00 em valor de ações forem
oferecidas na Oferta em valor igual ou inferior ao Preço de Compra, de aceitar para compra ao Preço de Compra,
conforme a Oferta, até um 2,0% adicional das suas Ações em circulação sem prorrogar o Encerramento.
Todas as ações adquiridas na Oferta serão adquiridas pelo mesmo preço, ainda que o acionista as tenha
oferecido a um preço inferior. No entanto, em razão das disposições de rateio, de oferta condicionada e de
preferência de “lote fracionário” descritas na Oferta de Compra, todas as Ações oferecidas em valor igual ou inferior
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ao Preço de Compra não podem ser compradas se, com base no Preço de Compra, as ações que tiverem um preço de
compra agregado superior a US$ 200.000.000,00 forem oferecidas apropriadamente e não retiradas
apropriadamente. Ações oferecidas, mas não compradas na Oferta serão devolvidas aos acionistas ofertantes às
custas da Companhia imediatamente após o Encerramento.
Observados os termos e condições da Oferta, se as ações que tiverem um preço de compra agregado superior a
US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de compra de ações agregado que a Companhia possa optar por comprar,
sujeitando-se à legislação aplicável) forem oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente, a
Companhia comprará as ações ao Preço de Compra na seguinte ordem de preferência: Primeiro, a Companhia
comprará todos os “lotes fracionários” com menos de 100 ações ao Preço de Compra dos acionistas que oferecerem
apropriadamente todas as suas ações detidas como beneficiário ou acionista registrado pelo dito detentor do lote
fracionário em valor igual ou inferior ao Preço de Compra e que não as retirem apropriadamente antes do
Encerramento (propostas com menos do total de Ações detidas, como beneficiário ou acionista registrado, pelos
ditos acionistas do lote fracionário não estarão qualificadas para esta preferência);
Segundo, depois de comprar todos os lotes fracionários que foram oferecidos apropriadamente em valor igual
ou inferior ao Preço de Compra, e sujeitando-se às disposições de oferta condicionada descritas na Seção 6 da Oferta
de Compra, a Companhia comprará ações em valor igual ao Preço de Compra de todos os demais detentores que
oferecerem apropriadamente ações em valor igual ou inferior ao Preço de Compra e que não as retirem
apropriadamente antes do Encerramento (exceto acionistas que ofereceram Ações condicionalmente e a condição
não foi satisfeita), em esquema de rateio, com ajustes apropriados para evitar compras de ações fracionárias, até que
a Companhia tenha adquirido Ações que tenham um preço de compra agregado de US$ 200.000.000,00 (ou o maior
preço de compra de ações agregado que a Companhia possa optar por comprar, sujeitando-se à legislação aplicável);
e
Terceiro, apenas se necessário para permitir que a Companhia adquira ações que tenham um preço de compra
agregado de US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de compra de ações agregado que a Companhia possa optar por
comprar, sujeitando-se à legislação aplicável), a Companhia comprará ações ao Preço de Compra dos acionistas que
tenham oferecido apropriadamente Ações em valor igual ou inferior ao Preço de Compra condicionalmente (em
relação às quais a condição não foi inicialmente satisfeita) através de lote aleatório, na medida possível. Para ser
elegível para compra através de lote aleatório, os acionistas cujas ações forem oferecidas condicionalmente devem
ter oferecido apropriadamente todas as suas Ações e não as ter retirado apropriadamente antes do Encerramento.
Junto com esta carta encontram-se cópias dos seguintes documentos:
1. Oferta de Compra datada de 20 de novembro de 2017;
2. Carta de Transmissão, para seu uso ao aceitar a Oferta e oferecer ações de e para informação dos seus
clientes;
3. Um formulário de carta que pode ser enviado para os seus clientes pelos quais você detenha ações registradas
em seu nome ou em nome de um nomeado, junto com um Formulário de Instrução fornecido para obter instruções
do dito cliente em relação à Oferta;
4. Notificação de Entrega Garantida em relação às ações, a ser usada para aceitar a Oferta, caso não consiga
entregar os certificados de ação, junto com todos os demais documentos exigidos, à Depositária antes do
Encerramento, ou se o procedimento para a transferência escritural não puder ser concluído antes do
Encerramento; e
5. Envelope de devolução endereçado à Computershare Trust Company, N.A. na qualidade de Depositária.
A Oferta não está condicionada ao recebimento de financiamento ou à oferta de qualquer valor ou
número mínimo de Ações. A Oferta, no entanto, está sujeita a outras condições especificadas na Seção 7 da
Oferta de Compra. A obrigação da Companhia de aceitar e pagar pelas Ações oferecidas apropriadamente
em valor igual ou inferior ao Preço de Compra e não retiradas apropriadamente de acordo com a Oferta está
condicionada à satisfação ou renúncia a essas condições.
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Nós o incentivamos a contatar seus clientes assim que possível. Observe que a Oferta, o período de rateio
e os direitos de retirada serão encerrados às 23 horas e 59 minutos, horário da Cidade de Nova York, do dia
19 de dezembro de 2017, a menos que a oferta seja prorrogada.
Em circunstância alguma incidirá o pagamento de juros sobre o preço de compra das ações,
independentemente de qualquer prorrogação ou aditamento da Oferta ou do atraso na quitação das ditas
ações.
A Companhia não pagará taxas ou comissões a qualquer corretora ou dealer ou outra pessoa (salvo o Agente de
Informações e a Depositária, conforme descrito na Oferta de Compra) associadas à solicitação de propostas de ações
nos termos da Oferta. No entanto, a Companhia, mediante solicitação, ressarcirá você das despesas usuais de
manuseio e correio que venha a incorrer no encaminhamento de cópias dos materiais da Oferta em anexo aos seus
clientes. A Companhia pagará ou providenciará para que sejam pagos todos os impostos sobre transferência de ações
aplicáveis à sua compra de ações nos termos da Oferta, salvo previsão em contrário na Oferta de Compra e na Carta
de Transmissão (Veja Instrução 6 da Carta de Transmissão).
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA AUTORIZOU A COMPANHIA A
REALIZAR A OFERTA. ENTRETANTO, A COMPANHIA, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA, O AGENTE DE INFORMAÇÕES OU A DEPOSITÁRIA NÃO FAZEM QUALQUER
RECOMENDAÇÃO AOS ACIONISTAS NO SENTIDO DE OFERECEREM OU DE SE ABSTEREM DE
OFERECER AÇÕES OU QUANTO AO PREÇO OU PREÇOS NOS QUAIS OS ACIONISTAS POSSAM
OPTAR POR OFERECÊ-LAS. OS ACIONISTAS DEVEM TOMAR SUAS PRÓPRIAS QUANTO A
OFERECER SUAS AÇÕES E, SE ASSIM DECIDIREM, QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES A
OFERECER E A QUE PREÇO OU PREÇOS DEVEM OFERECER. PARA ISSO, OS ACIONISTAS
DEVEM LER CUIDADOSAMENTE A OFERTA DE COMPRA E A CARTA DE TRANSMISSÃO
CORRELACIONADA, INCLUSIVE OS PROPÓSITOS E OS EFEITOS DA OFERTA. VEJA A SEÇÃO 2
DA OFERTA DE COMPRA. OS ACIONISTAS DEVEM DISCUTIR SE OFERECEM AS SUAS AÇÕES
JUNTO COM SUA CORRETORA, SE FOR O CASO, E/OU OUTRO CONSULTOR DA ÁREA
FINANCEIRA OU TRIBUTÁRIA.
Perguntas e solicitações de cópias adicionais do material em anexo podem ser encaminhadas para nós em nosso
endereço e número de telefone indicado na contracapa da Oferta de Compra.
Atenciosamente,
Georgeson LLC,
na qualidade de Agente de Informações
NADA NESTA CARTA OU NOS DOCUMENTOS ANEXADOS TRANSFORMAM VOCÊ OU
QUALQUER OUTRA PESSOA EM PREPOSTO DA COMPANHIA, DEPOSITÁRIA, AGENTE DE
INFORMAÇÕES OU EM QUALQUER AFILIADA DOS CITADOS, NEM AUTORIZA VOCÊ OU
QUALQUER OUTRA PESSOA A FORNECER QUALQUER INFORMAÇÃO OU USAR QUALQUER
DOCUMENTO OU EMITIR QUALQUER DECLARAÇÃO EM NOME DE QUALQUER UM DOS
CITADOS A RESPEITO DA OFERTA, A NÃO SER OS DOCUMENTOS ANEXADOS E AS
DECLARAÇÕES AQUI CONTIDAS.
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Apenso (a)(1)(E)

Oferta de Compra em Espécie
por

COSAN LIMITED
de
Até US$200.000.000 de suas Ações Ordinárias Classe A
a um Preço de Compra Por Ação Máximo de
US$ 9,65 e Mínimo de US$ 9,23 Por Ação Ordinária Classe A
A OFERTA, O PERÍODO DE RATEIO E OS DIREITOS DE RETIRADA SERÃO ENCERRADOS ÀS 23
HORAS E 59 MINUTOS, HORÁRIO DA CIDADE DE NOVA YORK, DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE
2017, A MENOS QUE A OFERTA SEJA PRORROGADA.
Aos Nossos Clientes:
Seguem em anexo, para sua apreciação, a Oferta de Compra, datada de 20 de novembro de 2017 (a “Oferta de
Compra”), e a Carta de Transmissão pertinente (que, junto com quaisquer aditamentos ou complementos a estas,
constituem coletivamente a “Oferta”), associadas à oferta pela Cosan Limited, companhia de responsabilidade
limitada constituída nos termos das leis das Bermudas (a “Companhia”), de compra em espécie por até US$
200.000.000 de suas ações, com valor nominal de USD$0,01 por ação, nos termos das (i) propostas de leilão aos
preços especificados pelos acionistas ofertantes de no máximo US$ 9,65 e no mínimo US$ 9,23 por ação
(“Propostas do Leilão”) ou (ii) propostas do preço de compra (“Propostas de Preço de Compra”) ao preço de compra
determinado na forma aqui prevista, em qualquer caso que seja, em espécie, com a dedução de quaisquer impostos
retidos na fonte aplicáveis e sem incidência de juros, e observados os termos e condições descritos nesta Oferta de
Compra e na Carta de Transmissão pertinente (a “Carta de Transmissão” e, junto com esta Oferta de Compra, na
forma com que estas venham a ser aditadas ou complementadas de tempos em tempos, a “Oferta”). A menos que o
contexto exija de outra forma, todas as referências a ações aludirão a Ações Ordinárias Classe A da Companhia.
Após o Encerramento, a Companhia, cumpridos os termos e condições da Oferta, determinará um único preço
por ação, que não será superior a US$ 9,65 nem inferior a US$ 9,23 por ação, que pagará pelas ações oferecidas
apropriadamente e não retiradas apropriadamente da Oferta, levando em consideração o número de ações oferecidas
e os preços especificados pelos acionistas ofertantes. A Companhia selecionará o menor preço único por ação (em
múltiplos de US$ 0,06) de no máximo US$ 9,65 e de no mínimo US$ 9,23 por ação (o “Preço de Compra”) que a
permitirá adquirir o número máximo de ações oferecidas apropriadamente na Oferta e não retiradas apropriadamente
que tenham um preço de compra agregado não superior a US$ 200.000.000,00. As ações oferecidas nos termos das
Propostas de Preço de Compra serão consideradas como oferecidas a um preço de US$ 9,23 por ação (que é o preço
mínimo por ação nos termos da Oferta) para fins de determinação do Preço de Compra. Apenas ações oferecidas
apropriadamente a preços iguais ou inferiores ao Preço de Compra, e não retiradas apropriadamente, estarão
elegíveis para compra na Oferta. Ações oferecidas apropriadamente nos termos de uma Proposta de Leilão a um
preço acima do Preço de Compra determinados por nós nos termos da Oferta não serão compradas. Observados os
termos e as condições da Oferta, se as ações que tiverem um preço de compra agregado inferior a US$
200.000.000,00 forem oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente, a Companhia comprará todas as
ações oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente.
Além disso, a Companhia reserva-se o direito, se mais de US$ 200.000.000,00 em valor das ações forem
oferecidas na Oferta em valor igual ou inferior ao Preço de Compra, de aceitar para compra ao Preço de Compra de
acordo com a Oferta até um 2,0% adicional das suas Ações em circulação sem prorrogar o Encerramento.
Todas as ações adquiridas na Oferta serão adquiridas ao mesmo preço, ainda que o acionista as tenha oferecido
a preço inferior. No entanto, em razão das disposições de rateio, cláusulas de oferta condicionada e preferência de
“lote fracionário” descritas na Oferta de Compra, todas as Ações oferecidas em valor igual ou inferior ao Preço de
Compra não podem ser compradas se, com base no Preço de Compra, as ações que tiverem um preço de compra
agregado superior a US$ 200.000.000,00 forem oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente. Ações
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oferecidas, mas não compradas na Oferta serão devolvidas aos acionistas ofertantes às custas da Companhia
imediatamente após o Encerramento.
Observados os termos e condições da Oferta, se as ações que tiverem um preço de compra agregado superior a
US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de compra de ações agregado que a Companhia possa optar por comprar,
sujeitando-se à legislação aplicável) forem oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente, a
Companhia comprará as ações ao Preço de Compra na seguinte ordem de preferência:
Primeiro, a Companhia comprará todos os “lotes fracionários” com menos de 100 ações ao Preço de Compra
dos acionistas que oferecerem apropriadamente todas as suas ações detidas em valor igual ou inferior ao Preço de
Compra e que não as retirem apropriadamente antes do Encerramento (propostas com menos do total de Ações
detidas, como beneficiário ou acionista registrado, pelo dito detentor do lote fracionário não estarão qualificadas
para esta preferência);
Segundo, depois de comprar todos os lotes fracionários que forem oferecidos apropriadamente em valor igual
ou inferior ao Preço de Compra, e sujeitando-se às cláusulas de oferta condicionada descritas na Seção 6 da Oferta
de Compra, a Companhia comprará ações ao Preço de Compra de todos os demais detentores que oferecerem
apropriadamente ações em valor igual ou inferior ao Preço de Compra e que não as retirem apropriadamente antes
do Encerramento (exceto acionistas que ofereceram Ações condicionalmente e a condição não foi satisfeita), em
esquema de rateio, com ajustes apropriados para evitar compras de ações fracionárias, até que a Companhia tenha
adquirido Ações que tenham um preço de compra agregado de US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de compra de
ações agregado que a Companhia possa optar por comprar, sujeitando-se à legislação aplicável); e
Terceiro, apenas se necessário para permitir que a Companhia compre ações com um preço de compra agregado
de US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de compra de ações agregado que a Companhia possa optar por comprar,
sujeitando-se à legislação aplicável), a Companhia comprará ações ao Preço de Compra dos acionistas que tenham
oferecido apropriadamente Ações em valor igual ou inferior ao Preço de Compra condicionalmente (em relação às
quais a condição não foi inicialmente satisfeita) através de lote aleatório, na medida possível. Para ser elegível para
compra através de lote aleatório, os acionistas cujas ações forem oferecidas condicionalmente devem ter oferecido
apropriadamente todas as suas Ações e não as ter retirado apropriadamente antes do Encerramento.
Nós somos os acionistas registrados das ações detidas para a sua conta. Nessa condição, somos os únicos que
podemos oferecer suas ações e somente de acordo com suas instruções. Estamos lhe enviando a Carta de
Transmissão apenas para sua informação; você pode usá-la para oferecer ações detidas por nós para a sua
conta.
Por favor, nos instrua quanto à sua intenção de oferecer as ações, no todo ou em parte, detidas por nós para sua
conta de acordo com os termos e condições da Oferta.
Pedimos que considere as seguintes observações:
1. As ações podem ser oferecidas a um preço máximo de US$ 9,65 e mínimo de US$ 9,23 por ação ou ao preço
determinado de acordo com a Oferta, conforme indicado no Formulário de Instrução em anexo, em espécie, com a
dedução dos impostos retidos na fonte aplicáveis e sem incidência de juros.
2. Você deve consultar a sua corretora ou outro consultor da área financeira ou tributária sobre a
possibilidade de designar a preferência para a compra de suas ações em caso de rateio.
3. A Oferta não está condicionada ao recebimento de financiamento ou ao oferecimento de um número mínimo
de ações. No entanto, a Oferta está sujeita a outras condições. A obrigação da Companhia de aceitar e pagar pelas
ações oferecidas apropriadamente em valor igual ou inferior ao Preço de Compra e não retiradas apropriadamente de
acordo com a Oferta está condicionada à satisfação ou renúncia a essas condições. Veja a Seção 7 da Oferta de
Compra.
4. A Oferta, direitos de retirada e período de rateio serão encerrados às 23 horas e 59 minutos, horário da
Cidade de Nova York, do dia 19 de dezembro de 2017, a menos que a Companhia prorrogue a Oferta.
5. A Oferta se destina a Ações que tenham um preço de compra agregado de US$ 200.000.000,00 o que, se
completamente subscritas e a depender do Preço de Compra determinado na Oferta, constitui aproximadamente
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12,3% a 12,8% das ações emitidas e em circulação da Companhia em 20 de novembro de 2017 com base no Preço
de Compra máximo de US$ 9,65 por ação e no Preço de Compra mínimo de US$ 9,23 por ação, respectivamente.
6. Os acionistas ofertantes qualificados como acionistas registrados ou que ofereçam suas ações diretamente ao
Depositário não estarão obrigados ao pagamento de taxas ou comissões de corretagem para a Companhia, taxas de
solicitação ou, exceto conforme especificado na Oferta de Compra e na Carta de Transmissão, impostos sobre
transferência de ações para a compra de ações da Companhia amparada pela Oferta.
7. Se você for um Detentor de Lote Fracionário e nos instruir a oferecer em seu nome todas as ações de sua
propriedade antes de encerrada a Oferta e assinalar a opção intitulada “Lotes Fracionários” no Formulário de
Instrução em anexo, a Companhia, observando os termos e condições da Oferta, aceitará todas essas ações para
compra antes do rateio, se for o caso, da compra de outras ações oferecidas apropriadamente e não retiradas
apropriadamente.
8. Se você quiser condicionar a sua oferta à compra de todas as ações oferecidas ou à compra pela Companhia
de um número mínimo específico das ações que você oferecer, você pode fazer essa opção e assim evitar o possível
rateio da sua proposta. A compra de ações da Companhia de todas as propostas assim condicionadas, na medida
necessária, será determinada através de lote aleatório. Para optar por essa condição, preencha a seção intitulada
“Oferta Condicionada” no Formulário de Instrução anexado.
Se você quiser que façamos a oferta de todas ou de parte das suas ações, solicitamos que nos instrua
preenchendo, assinando, destacando e devolvendo para nós o Formulário de Instrução em anexo. Se você nos
autorizar a oferecer suas ações, ofereceremos todas as suas ações, a menos que você indique de outra forma no
Formulário de Instrução em anexo.
Rogamos sua ação imediata. O seu Formulário de Instrução deve ser encaminhado para nós com uma
ampla margem de tempo para que possamos apresentar uma proposta em seu nome antes do Encerramento
da Oferta. Observe que a Oferta, o período de rateio e os direitos de retirada serão encerrados às 23 horas e
59 minutos, horário da Cidade de Nova York, de 19 de dezembro de 2017, a menos que a oferta seja
prorrogada.
A Oferta está sendo realizada apenas com base na Oferta de Compra e na Carta de Transmissão pertinente e é
dirigida a todos os acionistas registrados de ações da Companhia. A Oferta não está sendo realizada para, nem
propostas serão aceitas de ou em nome de, detentores de ações residentes em jurisdições onde a realização ou o
aceite da Oferta estejam em desacordo com as leis de valores mobiliários, blue sky (lei sobre negociação de valores
mobiliários) ou outras leis daquelas jurisdições.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da Oferta. No entanto, a Companhia
os membros do seu Conselho de Administração, o Agente de Informações ou a Depositária não fazem
qualquer recomendação aos acionistas no sentido de vender ou não suas ações. Os acionistas devem tomar
suas próprias decisões quanto a vender suas ações e, se o fizerem, quanto ao número de ações a oferecer. Para
isso, os acionistas devem ler cuidadosamente as informações na Oferta de Compra e na Carta de Transmissão
pertinente, inclusive as razões da Companhia para a realização da Oferta. Veja a Seção 2 da Oferta de
Compra. Os acionistas devem discutir se vendem suas ações com sua corretora ou outro consultor da área
financeira ou tributária. Nossos conselheiros e diretores nos comunicaram que não pretendem vender
nenhuma das ações que lhes pertençam na Oferta. No entanto, depois de encerrada a Oferta, nossos
conselheiros e diretores, de acordo com a legislação aplicável, podem vender as ações detidas em operações no
mercado aberto após a Oferta a preços que podem ser ou não mais favoráveis do que o preço de compra a ser
pago aos nossos acionistas na Oferta. Veja a Seção 11 da Oferta de Compra.
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FORMULÁRIO DE INSTRUÇÃO RELATIVO À
Oferta de Compra em Espécie
por

COSAN LIMITED
de
Até US$200.000.000 de suas Ações Ordinárias Classe A
a um Preço de Compra Por Ação Máximo de
US$ 9,65 e Mínimo de US$ 9,23 Por Ação Ordinária Classe A
O(s) infra-assinado(s) confirma(m) o recebimento da sua carta e da Oferta de Compra inclusa, datada de 20 de
novembro de 2017 (a “Oferta de Compra”), e da Carta de Transmissão pertinente (que, junto com quaisquer
aditamentos ou complementos a esta, constituem coletivamente a “Oferta”), associadas à oferta pela Cosan Limited,
companhia de responsabilidade limitada constituída nos termos das leis das Bermudas (a “Companhia”), para a
compra em espécie por até US$ 200.000.000,00 de suas ações, com valor nominal de USD$0,01 por ação, por meio
de (i) aderentes por leilão a um preço especificado de no máximo US$ 9,65 e no mínimo US$ 9,23 por ação (“Ações
da Oferta”); ou (ii) aderentes por preço de aquisição (“Aderentes por Preço de Aquisição”) pelo preço de aquisição
determinado conforme o disposto neste, em qualquer caso, descontado os juros aplicáveis e sem correção,
observados os termos e condições da Oferta e da Carta de Transmissão. A menos que o contexto exija de outra
forma, todas as referências a ações aludirão a Ações Ordinárias Classe A da Companhia.
O(s) infra-assinado(s) desde já instrui(instruem) você a oferecer à Companhia o número de ações indicadas
abaixo ou, na ausência de indicação do número, todas as ações detidas por você para a conta do infra-assinado,
observando os termos e condições da Oferta.
Número de ações a ser oferecido por você para a conta do infra-assinado: ______ ações*
*

Salvo indicação em contrário, será presumido que todas as ações detidas por nós para a sua conta devem ser
oferecidas.
ASSINALE UMA ÚNICA OPÇÃO APENAS. SE HOUVER MAIS DE UMA OPÇÃO ASSINALADA
ABAIXO, NÃO HÁ UMA PROPOSTA DE AÇÕES ADEQUADA. SE NENHUMA OPÇÃO ESTIVER
ASSINALADA, SERÁ ENTENDIDO QUE VOCÊ TENHA FEITO UMA PROPOSTA DE PREÇO DE
COMPRA.
AÇÕES OFERECIDAS A UM PREÇO DETERMINADO NOS TERMOS DA OFERTA
(Veja Instrução 3 da Carta de Transmissão)

☐

O infra-assinado deseja maximizar as chances da Cosan Limited de adquirir todas as ações que o infraassinado está oferecendo (sujeito à possiblidade de rateio). Portanto, assinalando esta opção INVÉS DE
uma das OPÇÕES ABAIXO, o infra-assinado desde já oferece ações ao Preço de Compra e tenciona
aceitar o Preço de Compra determinado pela Cosan Limited de acordo com a Oferta. Observe que esta
escolha pode diminuir o Preço de Compra pago por todas as ações adquiridas na Oferta e,
eventualmente, que as ações oferecidas sejam compradas a um preço mínimo de até US$ 9,23 por
ação (o Preço de Compra mínimo na Oferta).
— ou —
AÇÕES OFERECIDAS A UM PREÇO DETERMINADO PELO ACIONISTA
(Veja Instrução 3 da Carta de Transmissão)

Assinalando UMA, e apenas UMA, das opções abaixo INVÉS DA OPÇÃO ACIMA, o infra-assinado desde já
oferece ações ao preço selecionado. Essa escolha poderia resultar em que nenhuma das ações seja comprada se o
Preço de Compra para as ações estiver abaixo do preço assinalado. Se o Preço de Compra para as ações for igual ou
superior ao preço assinalado, as ações compradas pela Cosan Limited serão compradas ao Preço de Compra. O
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acionista que queria oferecer ações a mais de um preço deve preencher um Formulário de Instrução à parte
para cada preço em que as ações estão sendo oferecidas. As mesmas ações não podem ser oferecidas (a menos
que previamente retiradas apropriadamente de acordo com os termos da Oferta) a mais de um preço.
PREÇO (EM DÓLARES) POR AÇÃO NO QUAL AS AÇÕES ESTÃO SENDO OFERECIDAS
☐US$ 9,23

☐US$ 9,29

☐US$ 9,35

☐US$ 9,41

☐US$ 9,47

☐US$ 9,53

☐US$ 9,59

☐US$ 9,65
LOTES FRACIONÁRIOS
(Veja Instrução 13 da Carta de Transmissão)

A ser preenchido somente se as ações estiverem sendo oferecidas por ou em nome de uma pessoa que detenha,
como beneficiário ou acionista registrado, um agregado de menos de 100 ações.
☐

Assinalando esta opção, o infra-assinado declara deter, como beneficiário ou acionista registrado, um
agregado de menos de 100 ações e está oferecendo todas essas ações.
OFERTA CONDICIONADA
(Veja Instrução 12 da Carta de Transmissão)

O acionista ofertante pode condicionar sua oferta de ações à compra pela Companhia de um número mínimo
específico de ações oferecidas, tudo conforme descrito na Seção 6 da Oferta de Compra. A menos que, pelo menos o
número mínimo de ações indicado por você abaixo seja comprado pela Companhia conforme os termos da Oferta,
nenhuma das ações oferecidas por você será comprada. É de responsabilidade do acionista ofertante calcular o
número mínimo de ações que deve ser comprado, se alguma vier a ser comprada, e cada acionista é
incentivado a consultar o seu consultor na área tributária antes de preencher esta seção. A menos que esta
opção tenha sido assinalada e um número mínimo especificado, a sua proposta será considerada não condicionada.
☐ O número mínimo de ações que deve ser comprado de mim, se alguma vier a ser comprada de mim, é:
______ ações.
Se, em razão de rateio, o número mínimo de ações designado não for comprado, a Companhia pode aceitar
propostas condicionadas através de lote aleatório, se necessário. No entanto, para ser elegível para compra através de
lote aleatório, o acionista ofertante deve ter oferecido todas as suas ações e assinalado esta opção:
☐ As ações oferecidas representam todas as ações detidas pelo infra-assinado.

O modo de entrega deste documento será escolhido por conta e risco do acionista ofertante. Se a entrega
se der por correio, recomenda-se correio registrado com aviso de recebimento, com o devido seguro. Em
todos os casos, deve-se conceder um período de tempo suficiente para assegurar a entrega em tempo hábil.
Assinatura(s):
Nome(s):
(Imprimir)
Identificação do Contribuinte ou Número de Seguridade Social:
Endereço(es):
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(Inclusive Código Postal)
Código de Área/Número de Telefone:
Data:
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Apenso (a)(1)(F)

Contacts:
COSAN LIMITED ANUNCIA O INÍCIO DA OFERTA DE AQUISIÇÃO
PARA COMPRAR ATÉ US$200.000.000,00 DAS SUAS AÇÕES ORDINÁRIAS CLASSE A PELO PREÇO
MÁXIMO DE US$ 9,65 E MÍNIMO DE US$ 9,23 POR AÇÃO
SÃO PAULO, SP, BRASIL (20 de novembro de 2017) – A Cosan Limited (NYSE: CZZ; B3: CZLT33) anunciou
hoje que deu início a uma oferta de aquisição para a compra de até US$200.000.000 de suas Ações Ordinárias
Classe A, ou das ações, aos (i) preços especificados pelos acionistas ofertantes de no máximo US$ 9,65 e de no
mínimo US$ 9,23 por ação ou (ii) ao preço de compra determinado conforme a oferta de aquisição. O preço de
fechamento da NYSE das ações em 17 de novembro de 2017, o último dia de negociação completa antes do início
da oferta de aquisição, era de US$8,39 por ação.
Depois de encerrada a oferta de aquisição, a Cosan determinará o menor preço por ação da faixa de preços indicada
acima que permitirá a ela adquirir o número máximo de ações que tenham um preço de compra agregado não
superior a US$ 200.000.000,00. Todas as ações compradas na oferta de aquisição serão compradas pelo mesmo
preço. Todas as ações oferecidas com preços acima do preço de compra serão prontamente devolvidas aos
acionistas. Se a oferta de aquisição for integralmente subscrita, a Cosan compraria entre 12,3% e 12,8% das suas
ações emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017, a depender do preço de compra a ser pago na oferta de
aquisição.
A oferta de aquisição termina às 23 horas e 59 minutos, horário da Cidade de Nova York, do dia 19 de dezembro de
2017, a menos que a Cosan opte por prorrogar esse prazo. As propostas de ações devem ser apresentadas no ou antes
do encerramento da oferta de aquisição, podendo ser retiradas a qualquer momento no ou antes do encerramento da
oferta de aquisição. A oferta de aquisição está sujeita a diversos termos e condições descritos na Oferta de Compra
que está sendo distribuída aos acionistas.
Os acionistas receberão o preço de compra em espécie, sujeitos às retenções na fonte aplicáveis e sem incidência de
juros, para ações oferecidas a preços iguais ou inferiores ao preço de compra, observadas as condições da oferta,
inclusive as disposições pertinentes a rateio, preferência de “lote fracionário” e ofertas condicionadas se o custo
agregado para compra de todas as ações oferecidas de maneira válida e não retiradas de maneira válida ao ou abaixo
do preço de compra exceder US$ 200.000.000,00. Essas disposições estarão descritas na Oferta de Compra, na Carta
de Transmissão pertinente e em outros materiais relacionados à oferta de aquisição que serão distribuídos aos
acionistas no início da oferta. A oferta de aquisição não estará condicionada ao oferecimento de um número mínimo
de ações. A oferta de aquisição, contudo, estará sujeita a certas condições informadas nos documentos da Oferta de
aquisição. Os documentos da oferta de aquisição também conterão instruções para a proposta e uma explicação
completa sobre os termos e condições da oferta.
A Cosan usará parte do seu caixa e investimentos para bancar a oferta de aquisição.
O Agente de Informações da oferta de aquisição é Georgeson LLC. A Depositária é Computershare Trust Company,
N.A. A Oferta de Compra, a Carta de Transmissão e os documentos correlacionados estão sendo encaminhados aos
acionistas registrados e também estarão disponíveis para distribuição aos beneficiários de Ações Ordinárias Classe
A. Para perguntas e informações, entre em contato com o Agente de Informações gratuitamente através do número
(866) 257-5415.
A Cosan, o seu Conselho de Administração, o Agente de Informações ou a Depositária não fazem qualquer
recomendação aos acionistas com relação a oferecer ou não suas ações na oferta de aquisição. Os acionistas devem
tomar suas próprias decisões quanto ao número de ações que irão oferecer, se for o caso. Para isso, os acionistas
devem ler e analisar cuidadosamente as informações constantes da Oferta de Compra e da Carta de Transmissão
pertinente.
ESTE COMUNICADO À IMPRENSA TEM CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO
CONSTITUINDO OFERTA PARA COMPRA NEM SOLICITAÇÃO DE OFERTA PARA VENDA DE
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AÇÕES DAS AÇÕES ORDINÁRIAS CLASSE A DA COSAN LIMITED. A OFERTA DE AQUISIÇÃO É
REALIZADA UNICAMENTE NOS TERMOS DA OFERTA DE COMPRA, DA CARTA DE
TRANSMISSÃO E DOS MATERIAIS RELACIONADOS QUE A COSAN EM BREVE DISTRIBUIRÁ
AOS SEUS ACIONISTAS E REGISTRARÁ JUNTO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.
ACIONISTAS E INVESTIDORES DEVEM LER CUIDADOSAMENTE A OFERTA DE COMPRA, A
CARTA DE TRANSMISSÃO E OS MATERIAIS RELACIONADOS, POIS ESTES CONTÊM
INFORMAÇÕES IMPORTANTES, INCLUSIVE OS VÁRIOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA DE
AQUISIÇÃO. OS ACIONISTAS E INVESTIDORES PODEM OBTER UMA CÓPIA GRATUITA DA
DECLARAÇÃO DA OFERTA DE AQUISIÇÃO NO ANEXO DA, OFERTA DE COMPRA, A CARTA DE
TRANSMISSÃO E OUTROS DOCUMENTOS QUE A COSAN EM BREVE REGISTRARÁ JUNTO À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS NO WEBSITE DA COMISSÃO NO ENDEREÇO
WWW.SEC.GOV OU ENTRANDO EM CONTATO COM GEORGESON LLC, AGENTE DE
INFORMAÇÕES PARA A OFERTA DE AQUISIÇÃO, GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO TELEFONE
(866) 257-5415. OS ACIONISTAS SÃO INCENTIVADOS A LER CUIDADOSAMENTE ESSES
MATERIAIS ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO RELACIONADA À OFERTA DE
AQUISIÇÃO.
Sobre a Cosan
Cosan Limited (NYSE: CZZ; B3: CZLT33) é um conglomerado de infraestrutura e energia e, quando considerada
junto com nossas entidades de joint venture formadas junto com a Shell Brazil Holdings B.V. (isto é, Raízen
Combustíveis S.A. e Raízen Energia S.A., coletivamente conhecidas como “Raízen”), uma líder no mercado
brasileiro de distribuição de combustível, produção de açúcar e etanol, distribuição de gás natural e logística
ferroviária.
*****************************
Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, a não ser declarações de fato histórico, são
declarações prospectivas, inclusive aquelas relacionadas ao momento aguardado para a oferta de aquisição
descrita neste comunicado à imprensa. Essas declarações se limitam a fatos conhecidos por ocasião deste
comunicado à imprensa e estão baseadas em nossos planos e expectativas, envolvendo riscos e incertezas que
poderiam fazer com que eventos ou resultados concretos futuros tivessem desenlaces diferentes daqueles descritos
ou implícitos em tais declarações prospectivas, inclusive riscos e incertezas relativos a: mudanças nos mercados
financeiros; mudanças nas condições econômicas, políticas ou reguladoras ou em outras tendências que afetem as
indústrias de logística, de etanol e açúcar; e mudanças em fatos e circunstâncias e demais incertezas relacionadas
à conclusão da oferta de aquisição. Informações adicionais acerca dessas questões podem ser encontradas nos
nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários. Exceto na forma exigida pela legislação ou
regulamentação aplicável, não assumimos a obrigação de atualizar nossas declarações prospectivas para refletir
circunstâncias ou eventos futuros.
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Apenso (a)(1)(G)

Este anúncio não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para venda de ações. A Oferta (conforme
definida abaixo) é efetuada unicamente através da Oferta de Compra, datada de 20 de novembro de 2017, e pela
Carta de Transmissão pertinente, e pelos eventuais aditamentos ou complementos a estas. A Oferta não está sendo
realizada para, nem propostas serão aceitas de ou em nome de, detentores de Ações Ordinárias Classe A em
qualquer jurisdição onde a realização ou o aceite de ofertas para venda de ações estejam em desacordo com as leis
daquela jurisdição.
Notificação de Oferta de Compra Em Espécie
por
Cosan Limited
de
Até US$200.000.000 de suas Ações Ordinárias Classe A
a um Preço de Compra Por Ação Máximo de
US$ 9,65 e Mínimo de US$ 9,23 Por Ação Ordinária Classe A
Cosan Limited, companhia de responsabilidade limitada constituída nos termos das leis das Bermudas (a
“Companhia”), está iniciando uma oferta para a compra em espécie, por até US$200.000.000, das suas ações
ordinárias, com valor nominal por ação de US$ 0,01 (as “ações”), observados os termos e condições especificados
na Oferta de Compra, datada de 20 de novembro de 2017 (a “Oferta de Compra”), e na Carta de Transmissão
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 os seus acionistas a apresentarem suas ações de acordo
com as (i) propostas de leilão nos preços especificados pelos acionistas ofertantes de no máximo US$ 9,65 e de
mínimo de US$ 9,23 por ação (“Propostas do Leilão”) ou (ii) propostas do preço de compra (“Propostas de Preço de
Compra”) ao preço de compra determinado nos termos da Oferta, em qualquer dos casos, em espécie, com a
dedução dos impostos retidos na fonte aplicáveis e sem incidência de juros, e observados os termos e condições
descritos na Oferta de Compra e na Carta de Transmissão pertinente.
O objetivo da Oferta é possibilitar à Companhia devolver capital aos seus acionistas que optem por oferecer
suas ações, observando os termos e condições da Oferta. Além disso, os acionistas que não participarem da Oferta
aumentarão automaticamente suas participações em percentual relativo na Companhia e em nossas futuras operações
sem nenhum custo adicional. A Oferta também possibilita que os acionistas (em especial aqueles que, devido ao
porte das suas participações, não consigam vender suas ações sem o potencial colapso do preço da ação) obtenham
liquidez em relação a toda ou parte de suas ações, sem o potencial colapso do preço da ação e sem os habitais custos
de operação associados à venda no mercado.
A Oferta não está condicionada à obtenção de financiamento ou ao oferecimento de um número mínimo
de ações. A Oferta, contudo, está sujeita a diversos outros termos e condições especificados na Seção 7 da
Oferta de Compra.
A OFERTA, O PERÍODO DE RATEIO E OS DIREITOS DE RETIRADA SERÃO ENCERRADOS
ÀS 23 HORAS E 59 MINUTOS, HORÁRIO DA CIDADE DE NOVA YORK, DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE
2017, A MENOS QUE A OFERTA SEJA PRORROGADA.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou a Oferta. No entanto, a Companhia, o seu Conselho de
Administração, o Agente de Informações ou a Depositária não fazem qualquer recomendação aos acionistas quanto
a oferecer ou não ações, e a Companhia não autorizou qualquer pessoa a fazer tal recomendação. Os acionistas
devem tomar suas próprias decisões quanto a oferecer suas ações e, se assim fizerem, quanto ao número de ações a
oferecer. Para isso, os acionistas devem ler e analisar cuidadosamente as informações na Oferta de Compra e na
Carta de Transmissão pertinente, inclusive as razões da Companhia para realizar a Oferta, e devem consultar seus
próprios consultores na área tributária e de investimentos.
A Companhia comprará as ações pelo único e menor preço de compra (em múltiplos de US$ 0,06) (o “Preço de
Compra”) dentro da faixa de preços especificada para a Oferta que permita à Companhia comprar o número máximo
de ações que tenham um preço de compra agregado de US$ 200.000.000,00 ou, se um número inferior de ações for
oferecido apropriadamente, o número de ações inferior que venha a ser oferecido apropriadamente e não retirado
apropriadamente antes do “Encerramento” (conforme definido abaixo), observados os termos e condições da Oferta,
inclusive as disposições de “lote fracionário”, rateio e oferta condicionada (conforme descrito na Oferta de Compra).
Em circunstância alguma a Companhia pagará juros sobre o preço de compra das ações, independentemente de
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eventuais atrasos de quitação. A Companhia se reserva o direito, a seu critério exclusivo, de comprar mais de um
montante agregado de US$ 200.000.000,00 de ações subordinadas à Oferta, na forma da legislação aplicável.
O termo “Encerramento” significa 23 horas e 59 minutos, horário da Cidade de Nova York, em 19 de dezembro
de 2017, a menos que a Companhia, a seu critério exclusivo, prorrogue o prazo de permanência da Oferta em aberto,
e nesse caso o termo “Encerramento” se referirá à data e ao horário finais em que a Oferta, conforme prorrogada
pela Companhia, será encerrada.
Para um acionista efetuar uma proposta válida de ações conforme a Oferta, (i) a Computershare Trust Company,
N.A., como Depositária, deve receber, em um dos seus endereços especificados na contracapa da Oferta de Compra
e antes do Encerramento:





uma Carta de Transmissão corretamente preenchida e devidamente assinada, junto com as garantias de
assinatura exigidas ou, no caso de uma transferência escritural, de uma “mensagem do agente”, e todos os
demais documentos exigidos; e
os certificados representativos das ações oferecidas ou, no caso de ações oferecidas entregues de acordo
com os procedimentos para transferência escritural que descrevemos abaixo, uma confirmação da
escrituração daquela entrega; ou

(ii) o acionista ofertante, antes do Encerramento, deve cumprir os procedimentos de garantia de entrega
descritos na Oferta de Compra.
Para os propósitos da Oferta, será considerado que a Companhia tenha aceitado para pagamento, e portanto
comprado, as ações oferecidas apropriadamente (e não retiradas apropriadamente), nos termos das disposições de
“lote fracionário”, rateio e oferta condicionada da Oferta, somente quando, como e se a Companhia encaminhar
notificação verbal ou por escrito à Computershare Trust Company, N.A., à Depositária da Oferta (a “Depositária”),
do seu aceite das referidas ações para pagamento nos termos da Oferta. A Companhia efetuará o pagamento das
ações oferecidas e aceitas para pagamento nos termos da Oferta somente depois que a Depositária receber, em
tempo hábil, os certificados das aludidas ações ou a confirmação tempestiva da transferência escritural das referidas
ações na conta da Depositária no “estabelecimento de transferência escritural” (conforme definido na Oferta de
Compra), uma Carta de Transmissão corretamente preenchida e devidamente assinada ou, em caso de transferência
escritural, uma “mensagem do agente” (conforme definido na Oferta de Compra), e todos os demais documentos
exigidos pela Carta de Transmissão.
De acordo com as normas da SEC, é permitido à Companhia, sem aditar ou prorrogar a Oferta, aumentar a
quantidade de ações aceitas para pagamento na Oferta em no máximo 2% do número de suas ações emitidas e em
circulação, aumentando assim o preço de compra agregado das ações a serem compradas na Oferta.
Em 20 de novembro de 2017, existiam 168.892.385 ações ordinárias Classe A emitidas e em circulação.
Supondo que as condições da Oferta sejam satisfeitas ou renunciadas, ao Preço de Compra mínimo de $ 9,23 por
ação, o número máximo de ações que compraremos é de 21.668.472 se a Oferta for completamente subscrita e nós
não aumentarmos a quantidade de ações pretendias pela Oferta, o que representaria cerca de 12,8% das nossas ações
ordinárias Classe A emitidas e em circulação em 20 de novembro de 2017.
Observados os termos e as condições da Oferta, se ações que tiverem um preço de compra agregado inferior a
US$ 200.000.000,00 forem oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente, a Companhia comprará
todas as ações oferecidas apropriadamente e não retiradas apropriadamente. Observados os termos e as condições da
Oferta, se ações que tiverem um preço de compra agregado superior a US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de
compra agregado de ações que venhamos a optar por comprar, sujeitando-se à legislação aplicável) forem oferecidas
apropriadamente e não retiradas apropriadamente, a Companhia comprará ações na seguinte ordem de preferência:



Primeiro, a Companhia comprará todos os Lotes Fracionários com menos de 100 ações ao Preço de
Compra dos acionistas que oferecerem apropriadamente todas as suas ações detidas em valor igual ou
inferior ao Preço de Compra e que não as retire da maneira apropriada antes do Encerramento (propostas
com menos do total de Ações detidas, como beneficiário ou acionista registrado, pelo dito Detentor do Lote
Fracionários não estarão qualificadas para esta preferência).
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Segundo, depois de comprar todos os lotes fracionários que foram oferecidos apropriadamente em valor
igual ou inferior ao Preço de Compra, e sujeitando-se às cláusulas de oferta condicionada descritas na
Seção 6 da Oferta de Compra, a Companhia comprará ações ao Preço de Compra de todos os demais
detentores que oferecerem apropriadamente ações em valor igual ou inferior ao Preço de Compra e que não
as retirem apropriadamente antes do Encerramento (exceto acionistas que ofereceram ações
condicionalmente e a condição não foi satisfeita), em esquema de rateio, com ajustes apropriados para
evitar compras de ações fracionárias, até que a Companhia tenha adquirido Ações que tenham um preço de
compra agregado de US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de compra de ações agregado que a
Companhia possa optar por comprar, sujeitando-se à legislação aplicável).
Terceiro, apenas se necessário para permitir que a Companhia compre ações com um preço de compra
agregado de US$ 200.000.000,00 (ou o maior preço de compra de ações agregado que a Companhia possa
optar por comprar, sujeitando-se à legislação aplicável), a Companhia comprará ações ao Preço de Compra
dos acionistas que tenham oferecido apropriadamente ações em valor igual ou inferior ao Preço de Compra
condicionalmente (em relação às quais a condição não foi inicialmente satisfeita) através de lote aleatório,
na medida possível. Para ser elegível para compra através de lote aleatório, os acionistas cujas ações forem
oferecidas condicionalmente devem ter oferecido apropriadamente todas as suas ações e não as ter retirado
apropriadamente antes do Encerramento.

Portanto, a Companhia pode não comprar todas as ações oferecidas por você, mesmo que você as ofereça em
preço igual ou inferior ao Preço de Compra. Conforme observado acima, a Companhia pode optar por comprar todas
as ações que tenham um preço de compra agregado superior a US$ 200.000.000,00 na Oferta, em observância à
legislação aplicável. Se a Companhia assim agir, as disposições precedentes serão aplicadas ao maior preço de
compra agregado.
A Companhia devolverá todas as ações oferecidas não compradas na Oferta aos acionistas ofertantes ou, no
caso de ações entregues por transferência escritural, creditará a conta no estabelecimento de transferência escritural
do qual a transferência foi previamente efetuada às custas da Companhia imediatamente após o Encerramento.
A Companhia se reserva expressamente o direito, a seu critério exclusivo, a qualquer momento e de tempos em
tempos, de prorrogar o prazo de permanência em aberto da Oferta e, por consequência, de postergar o aceite para
pagamento de, e o pagamento por, quaisquer ações encaminhando uma notificação verbal ou escrita sobre a referida
prorrogação à Depositária e procedendo a um anúncio público o mais tardar às 9 horas da manhã, horário da Cidade
de Nova York, no dia útil seguinte após a último Encerramento programado e anunciado previamente. Ao longo
desse período de prorrogação, todas as ações previamente oferecidas e não retiradas apropriadamente permanecerão
sujeitas à Oferta e ao direito de um acionista ofertante de retirar as suas respectivas ações. A Companhia também se
reserva expressamente o direito de encerrar a Oferta, conforme descrito na Oferta de Compra. Sujeita ao
cumprimento da legislação aplicável, a Companhia se reserva ainda o direito, independentemente de ocorridas as
circunstâncias previstas na Oferta de Compra ou de a Companhia considerar que tais circunstâncias tenham
ocorrido, de adiar qualquer aspecto da Oferta, inclusive, sem efeito limitante, aumentando ou reduzindo a
contraprestação oferecida. A Companhia anunciará esse encerramento ou aditamento da Oferta através de anúncio
público de encerramento ou aditamento na forma da legislação aplicável.
Em 30 de setembro de 2017, a Companhia possuía cerca de US$596,7 milhões em caixa e investimentos. A
Companhia utilizará uma parte do seu caixa e dos seus investimentos para custear a Oferta. O Conselho de
Administração da Companhia, depois de analisar as exigências de capital esperadas de operações e de outros
compromissos de caixa da Companhia, acredita que a aquisição de ações da Companhia na Oferta é compatível com
a nossa alocação estratégica de capital.
De maneira geral, um acionista estará sujeito à tributação do imposto de renda federal dos Estados Unidos
quando o acionista recebe dinheiro da Companhia em permuta das ações que o acionista oferece. Os acionistas são
veementemente incentivados a ler a Oferta de Compra para informações adicionais sobre consequências do imposto
de renda federal dos Estados Unidos ao participar da Oferta e a consultarem seus consultores da área tributária.
As propostas de ações subordinadas à Oferta são irrevogáveis, exceto pelo fato de poderem ser retiradas em
qualquer momento anterior ao Encerramento e, a menos que previamente aceitas para pagamento pela Companhia
nos termos da Oferta, também podem ser retiradas a qualquer momento após 23h59, horário da Cidade de Nova
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York, do dia 18 de janeiro de 2018. Para validade da retirada, a Depositária deve receber em tempo hábil um aviso
de retirada através de transmissão por escrito, telegráfica ou fac-símile nos respectivos endereços ou número de facsímile especificados para tal modalidade de entrega indicado na contracapa da Oferta de Compra. Em todos os
avisos de retirada devem constar o nome do acionista ofertante, o número de ações que serão retiradas e o nome do
detentor registrado dessas ações. Se os certificados das ações a serem retiradas tiverem sido entregues ou
identificados de outra maneira para a Depositária, antes da liberação física dos certificados, os números de série
exibidos nesses certificados devem ser encaminhados à Depositária e a(s) assinatura(s) constante(s) do aviso de
retirada devem ser garantidas por uma “instituição elegível” (conforme definido na Oferta de Compra), a menos que
tais ações tenham sido oferecidas para a conta de uma instituição elegível. Se mais de uma Carta de Transmissão
tiver sido utilizada ou se as ações tiverem sido oferecidas por um acionista em mais de um grupo de ações, as ações
podem ser retiradas pelo referido acionista usando avisos de retirada separados ou um aviso de retirada combinado,
contanto que incluam as informações especificadas acima. Se as ações tiverem sido oferecidas conforme o
procedimento de transferência escritural determinado na Oferta de Compra, qualquer aviso de retirada deve conter
adicionalmente o nome e o número da conta no estabelecimento de transferência escritural a ser creditado com as
ações retiradas e cumprir com todos os procedimentos do referido estabelecimento de transferência escritural.
A Companhia determinará, a seu critério exclusivo, todas as questões relacionadas à forma e validade dos
avisos de retirada, inclusive horário de recebimento, e essa determinação será definitiva e vinculativa, sujeita ao
direto do acionista de contestar a determinação da Companhia em juízo competente. A Companhia, Georgeson LLC,
na qualidade de Agente de Informações, Computershare Trust Company, N.A., na qualidade de Depositária, ou
qualquer outra pessoa não estarão obrigados a notificar eventuais erros ou irregularidades nas propostas ou nos
avisos de retirada ou incorrer em qualquer responsabilidade por abster-se dessa notificação.
A Oferta de Compra e a Carta de Transmissão pertinente contêm informações relevantes que os Acionistas
devem ler cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão relacionada à Oferta. Cópias da Oferta de Compra e da
Carta de Transmissão pertinente serão encaminhadas aos acionistas registrados das ações cujos nomes figurem da
lista de acionistas da Companhia e serão fornecidas aos corretoras, dealers, bancos comerciais, empresas de truste e
pessoas similares cujos nomes, ou os nomes de cujos nomeados, figurem na lista de acionistas ou, se aplicável, que
constem do rol de participantes em uma listagem de posicionamento de títulos detidos em uma agência de
compensação para posterior transmissão aos beneficiários de ações. Os portadores de direitos adquiridos para
comprar ou senão adquirir ações receberão uma cópia da Oferta de Compra e da Carta de Transmissão pertinente
mediante solicitação ao Agente de Informações nos números de telefone e endereço especificados abaixo. Essas
pessoas devem ler a Oferta de Compra para obter mais informações sobre como podem participar da Oferta.
As informações que devem ser divulgadas pela Norma 13e-4(d)(1) da Lei de Mercado de Capitais, constam da
Oferta de Compra e são aqui incorporadas por meio desta citação. A Companhia também está registrando junto à
SEC uma Declaração de Oferta Pública de Aquisição do Emitente no Anexo TO, que inclui informações adicionais
sobre a Oferta.
Encaminhe suas perguntas ou solicitações de auxílio ao Agente de Informações no número de telefone e no
endereço especificado abaixo. Encaminhe os pedidos de cópias adicionais da Oferta de Compra, da Carta de
Transmissão ou do Notificação de Entrega Garantida ao Agente de Informações nos números de telefone e no
endereço especificado abaixo. O Agente de Informações fornecerá imediatamente, aos acionistas, cópias adicionais
destes materiais por conta da Companhia. Os acionistas também podem entrar em contato com a sua corretora,
dealer, banco comercial, empresa de truste ou nomeado para auxílio a respeito da Oferta. Para confirmar a entrega
das ações, entre em contato com a Depositária no número de telefone e nos endereços especificados adiante.
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O Agente de Informações para a Oferta é:

Georgeson LLC
1290 Avenue of the Americas, 9º andar
Nova York, NY 10104
Acionistas, Bancos e Corretoras - Ligação Gratuita para: (866) 257-5415

A Depositária para a Oferta é:
Computershare Trust Company, N.A.
Por Correio Expresso, Courier, ou
Outro Serviço de Entrega Rápida:
Computershare Trust
Company, N.A.
a/c Ações Corporativas
Voluntárias,
250 Royall Street, Suite V
Canton, MA 02021

20 de novembro de 2017
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Por Correio:
Computershare Trust
Company, N.A.
a/c Ações Corporativas
Voluntárias,
Caixa Postal 43011
Providence, RI 02940-3011

