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FATO RELEVANTE
A Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” ou “Companhia”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada a proposta de desdobramento das ações
ordinárias de emissão da Companhia (“desdobramento”), em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“AGOE”) realizada hoje. Assim, cada 1 (uma) ação da Cosan passou a
representar 4 (quatro) ações da mesma espécie e sem alteração do capital social.
Desta forma, o caput do artigo 5º do Estatuto Social foi alterado para refletir o novo número de
ações representativas de seu capital social, passando de 468.517.733 para 1.874.070.932 ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A posição acionária a ser considerada para o desdobramento das ações ordinárias de emissão da
Companhia é a de 05 de maio de 2021. A partir de 06 de maio de 2021, as ações serão negociadas
sem direito ao desdobramento (“ex”). As ações resultantes do desdobramento serão creditadas
aos acionistas em 11 de maio de 2021 e conferirão integralmente aos seus titulares os mesmos
direitos das ações ordinárias existentes.
Vale ressaltar que os dividendos aprovados, nesta data, em AGOE levam em consideração a
posição acionária em 05 de maio de 2021, anterior à concretização do desdobramento, conforme
“Aviso aos Acionistas” divulgado pela Cosan.
American Depositary Shares (ADS)
Os direitos dos detentores de American Depositary Shares de emissão da Cosan (“ADSs”)
permanecem inalterados em relação à posição acionária anterior. Neste sentido, a paridade
existente entre as ações emitidas e as ADSs foi modificada de 1:1 para 4:1, ou seja, quatro
ações ordinárias da Companhia serão equivalentes a 1 ADS.

São Paulo, 30 de abril de 2021

Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” or the “Company”) announces to its
shareholders and to the market in general that the proposal to split the common shares issued by
the Company has been approved (the “split”), at the Annual and Special Shareholders’ Meeting
(the “AGOE”) held on this date. As a result, each one (1) share of Cosan now represents four
(4) shares of the same type, with no changes to the share capital.
Accordingly, Article 5, first paragraph of the Bylaws was changed to reflect the new number of
shares representing the Company’s share capital, from 468,517,733 to 1,874,070,932 common
shares, all of them nominative, book-entry and with no par value.
The position held on May 5, 2021 will be the one considered in this split of common shares issued
by the Company. As of May 6, 2021, shares will be traded without the right to the split (“ex”).
The shares resulting from the split will be credited to shareholders on May 11, 2021 and will
fully grant their holders the same rights as the now existing common shares.
It is worth mentioning that the approved dividends on this date at the AGOE are based on the
share position held on May 5, 2021, prior to the completion of the split, according to the “Notice
to Shareholders” released by Cosan.
American Depositary Shares (ADS)
The rights of holders of American Depositary Shares issued by Cosan (“ADSs”) remain
unaffected relative to the previous share position. In this sense, the parity between the issued
shares and the ADSs was changed from 1:1 to 4:1, i.e., four common shares of the Company
will be equivalent to one ADS.

São Paulo, April 30, 2021
Marcelo Eduardo Martins
Chief Financial and Investor Relations Officer

