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A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BM&FBOVESPA: CSAN3) (“Companhia”), nos
termos da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a
administração da Companhia irá propor aos seus acionistas uma cisão parcial de seus ativos para
a criação da Cosan Logística, empresa responsável pelo investimento na Rumo Logística, e
Cosan Energia, empresa responsável pelos investimentos na Raízen, Comgás, Cosan
Lubrificantes e Radar (“Cisão”). Ambas as companhias terão capital aberto e serão listadas no
segmento do Novo Mercado da Bovespa (“Novas Companhias”).
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As Novas Companhias terão perfis estratégicos, operacionais e de estrutura de capital distintos. A
Cosan Energia será uma empresa com modelos de negócio e gestão estabelecidos e com
participação em empresas líderes nos setores onde atuam. A Cosan Logística deverá ser o veículo
de investimento dos atuais acionistas da Cosan na Rumo Logística, e futuramente, caso seja
aprovada a associação entre a Rumo Logística e a ALL - América Latina Logística, o veículo de
investimento na companhia resultante desta associação.
A cisão visa à segregação das atividades da Companhia para que cada segmento de negócio
dedique-se a sua especialidade de atuação, estabelecendo estruturas de capital adequadas para

cada uma das empresas. Além disso, proporcionará ao mercado maior visibilidade sobre a
performance isolada de cada uma das companhias, permitindo aos acionistas e investidores uma
melhor avaliação de cada ramo de negocio de forma a permitir a alocação de recursos de acordo
com seus interesses e estratégia de investimento.
As demais informações sobre a cisão parcial dos ativos da Companhia requeridas nos termos da
Instrução CVM n.º 319/99 e demais normas aplicáveis serão objeto de novo fato relevante a ser
oportunamente publicado.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2014.
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