COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF n° 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045
Companhia Aberta
CVM 19836
FATO RELEVANTE
A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BM&FBOVESPA: CSAN3) (“Cosan” ou
“Companhia”), nos termos do art. 157 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informa
aos seus acionistas e ao mercado que, em continuidade aos Fatos Relevantes de 24 de fevereiro
de 2014, de 01 de abril de 2014 e de 15 de abril de 2014, a incorporação das ações de emissão da
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. (“ALL”) pela RUMO LOGÍSTICA
OPERADORA MULTIMODAL S.A. (“Rumo”), controlada da Companhia, nos termos do art.
252 da Lei no 6.404/76 (“Incorporação das Ações”), foi aprovada pelas Assembleias Gerais
Extraordinárias da Rumo e da ALL, realizadas na presente data.
A consumação da Incorporação das Ações está condicionada à aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(“ANTT”), bem como de eventuais outros órgãos da administração pública cujas autorizações
prévias se façam necessárias e demais condições precedentes previstas na proposta de associação
apresentada pela Rumo à ALL em 24 de fevereiro de 2014 (“Proposta”).
Além da aprovação da Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias, a Cosan
Infraestrutura S.A., controlada da Cosan, celebrou, com interveniência da Companhia e de
algumas de suas controladas e controladora, Acordo de Acionistas com a BNDES
PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, cuja eficácia também está sujeita às condições
precedentes para consumação da Incorporação de Ações.
O Acordo de Acionistas com a BNDESPAR e o Acordo de Acionistas com fundos geridos por
Gávea Investimentos e TPG, originalmente celebrado em 30 de junho de 2011, são os únicos
acordos de acionistas celebrados pela Companhia com relação à Rumo.
A Cosan manterá os acionistas e o mercado informados a respeito da implementação da operação.

São Paulo, 08 de maio de 2014.
Marcelo Eduardo Martins
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
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