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

AVISO AOS ACIONISTAS
A COSAN LIMITED (NYSE: CZZ, B3: CZLT33), comunica que foi aprovada em Reunião do
Conselho de Administração, realizada em 27 de abril de 2018, a distribuição de dividendos,
conforme os termos abaixo:
Aos Detentores de Ações de Classe A e/ou B (NYSE: CZZ):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

serão pagos aos acionistas dividendos referentes ao exercício social 2017, encerrado
em 31 de dezembro de 2017, no valor total de US$ 20.000.00,00 (vinte milhões de
dólares americanos), correspondendo a US$ 0,08223712 por ação classe A e/ou B;
data de declaração dos dividendos (Declaration Date) será 27 de abril de 2018;
os referidos dividendos terão como base de cálculo (Record Date) a posição acionária
de 08 de maio de 2018;
as ações negociarão "ex" a partir do dia 07 de maio de 2018;
o pagamento dos dividendos (Payment Date) ocorrerá no dia 17 de maio de 2018;

Aos Detentores de Certificado de Depósito de Ação (BDR) (B3: CZLT33):
i.

ii.
iii.
iv.

o valor estimado dos dividendos a ser pago aos detentores de Certificado de Depósito
de Ação (BDR) em Reais é de R$ 0,285165434 por BDR, correspondente ao valor de
US$ 0,08223712 por BDR convertido para reais com o PTAX de 27 de abril de 2018. O
valor definitivo em reais será divulgado após o fechamento de câmbio na data de 23 de
maio de 2018;
os referidos dividendos terão como base de cálculo (Record Date) a posição acionária de
04 de maio de 2018 para os detentores de BDRs;
os BDRs negociarão "ex" a partir do dia 07 de maio de 2018;
o pagamento dos dividendos (Payment Date) para os detentores de BDRs ocorrerá no
dia 24 de maio de 2018;

Os detentores de BDRs terão seus valores disponibilizados conforme procedimento adotado pelas
Bolsas de Valores. Aos detentores cujo cadastro não contenha a inscrição do nº do CPF - CNPJ ou
indicação de banco, agência e conta corrente, os dividendos serão creditados a partir do terceiro
dia útil contado da data da solicitação de atualização do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agências do Itaú
Unibanco S/A que dispõem de atendimento exclusivo a tais investidores.

São Paulo, 27 de abril de 2018
Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

COSAN LIMITED
BDR Issuer
Corp. Taxpayer ID (CNPJ): 08.887.330/0001-52

NOTICE TO SHAREHOLDERS

COSAN LIMITED (NYSE: CZZ, B3: CZLT33), announces to shareholders that, in Board of
Directors Meeting held on April 27, 2018, it was approved the distribution of dividends in
accordance with the following terms:
To Holders of class A and/or B shares (NYSE: CZZ):
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

shareholders will receive payment of dividends relative to the 2017 fiscal year ended on
December 31, 2017, in the total amount of US$20,000,000.00 (twenty million US
Dollars), corresponding to US$0.08223712 per class A and/or B shares;
the dividends Declaration Date is April 27, 2018;
the above mentioned dividends Record Date will be May 08, 2018;
CZZ shares will trade "ex" as of May 07, 2018;
dividends Payment Date will be May 17, 2018.

To Holders of Brazilian Depositary Receipts (BDR) (B3: CZLT33):
i.

ii.
iii.
iv.

the estimated amount of Dividends to be paid to holders of Brazilian Depositary
Receipts (BDR) in Brazilian Reais is R$0.285165434 per BDR , corresponding to
US$0.08223712 per BDR converted to Brazilian Reais with the PTAX of April 27, 2018.
The final value in Brazilian Reais will be released after the closing of PTAX on May 23,
2018;
the above mentioned dividends Record Date for the BDR’s holders will be May 04,
2018;
BDR’s will trade "ex" as of May 07, 2018;
dividends Payment Date for BDR’s holders will be May 24, 2018;

BDR holders with share custody accounts will receive the amounts in accordance with the
procedures adopted by the Stock Exchange. For holders with registration information that does not
include an individual or corporate tax identification number (CPF or CNPJ, respectively) or data
identifying the bank, bank branch and checking account, the dividends will be credited on the third
business day after the date on which a request is made to update the registration information,
provided said holder effectively updates the registration information in person at a branch of Itaú
Unibanco S/A that provides services to such investors.

São Paulo, April 27, 2018
Marcelo Eduardo Martins
Chief Financial and Investor Relations Officer

