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AVISO AOS ACIONISTAS
ENCERRAMENTO DO RATEIO DE SOBRAS E
REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE SOBRAS DE AÇÕES NÃO SUBSCRITAS
A COSAN LOGÍSTICA S.A. (BM&FBOVESPA: RLOG3) (“Cosan Logística” ou “Companhia”), dando
continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante de 23 de fevereiro de 2017 e nos Avisos aos
Acionistas de 17 de março de 2017 e 27 de abril de 2017, vem comunicar aos seus acionistas que, em 08 de
maio de 2017, encerrou-se o prazo para rateio das sobras de ações emitidas no aumento do capital social da
Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de março de 2017 (“RCA”).
Com base nas informações fornecidas pela instituição escrituradora das ações da Companhia, foram subscritas
durante o período do direito de preferência, de 23 de março de 2017 a 24 de abril de 2017, e o período de rateio
das sobras de ações, de 02 de maio de 2017 a 08 de maio de 2017, 1.552.244 (um milhão, quinhentos e
cinquenta e dois mil, duzentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos) por ação, totalizando o montante de
R$ 10.167.198,20 (dez milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e noventa e oito reais e vinte centavos).
Tendo em vista que a RCA aprovou o aumento do capital no valor de R$ 10.191.688,65 (dez milhões, cento e
noventa e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), mediante a emissão de 1.555.983
(um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três) novas ações ordinárias escriturais e
sem valor nominal, ainda restaram a subscrever 3.739 (três mil, setecentas e trinta e nove) ações ordinárias
(“Ações Remanescentes”).
A Companhia contratou a Itaú Corretora de Valores S.A. para realizar o leilão das Ações Remanescentes no
ambiente BM&FBOVESPA, no dia 17 de maio de 2017, o qual terá as seguintes características:
Data: 17 de maio de 2017
Hora: das 16h30 às 16h45 horas
Código: RLOG9L
Quantidade: 3.739
Preço mínimo: R$ 6,55
Paula Kovarsky Rotta
Diretora de Relações com Investidores

Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
Companhia.

