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FATO RELEVANTE
Início da construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo pela Compass
A COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan”), em cumprimento ao disposto na
Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
sua controlada COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. divulgou, nesta data, Fato Relevante
sobre o início da construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo, conforme
íntegra apresentada a seguir:
“A COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass” ou “Companhia”), em atendimento
às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, informa ao mercado em geral o início da construção do empreendimento
Terminal de Regaseificação de São Paulo (“TRSP” ou “Projeto”).
Localizado no Porto de Santos, o TRSP possui uma capacidade de regaseificação
nominal licenciada de 14 milhões de m³/dia e capacidade de armazenamento de 173
mil m³ de gás natural liquefeito (“GNL”). O terminal irá operar em um modelo de
afretamento da Floating Storage and Regasification Unit (“FSRU”), embarcação
especializada na regaseificação do GNL. Os investimentos estão estimados em
aproximadamente R$ 700 milhões e o prazo estimado para construção é de 20 meses.
A Compass atua para criar alternativas de gás e energia mais competitivas para seus
clientes, com segurança e eficiência. A Companhia acredita que a implementação do
TRSP será uma importante alavanca para o desenvolvimento do mercado livre de gás
natural, promovendo maior concorrência por meio de uma nova oferta de gás natural
em território nacional.”

São Paulo, 03 de agosto de 2021
Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Start of construction of the São Paulo Regaseification Terminal by Compass
COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan”), in compliance with Instruction
358/02 issued by the Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM), announces
to its shareholders and to the market in general that its subsidiary COMPASS GÁS E
ENERGIA S.A. disclosed on this date a Material Fact on the start of construction of the
São Paulo Regasification Terminal, as fully presented below:
“COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass” or the “Company”), in compliance with
the provisions set forth in Instruction nº 358, of January 3, 2002 from the Brazilian
Securities and Exchange Commission, notifies the market in general on the start of
construction of the São Paulo Regasification Terminal Project (“TRSP” or the “Project”).
Located in the Port of Santos, the TRSP has a nominal approved regasification capacity
of 14 million cm/day, and 173,000 cm storage capacity of liquefied natural gas (“LNG”).
The terminal will operate by freighting a LNG regasification vessel, a Floating Storage
and Regasification Unit (“FSRU”). The estimated investments will amount to
approximately R$ 700 million and the construction is expected to take place over a period
of 20 months.
Compass works in creating more competitive gas and power alternatives to its clients,
with safety and efficiency. The Company believes that implementing the TRSP will serve
as an important lever in developing the free natural gas market and will ultimately
improve competition through a better offer of natural gas in the Brazilian territory.”

São Paulo, August 3rd, 2021
Marcelo Eduardo Martins
Chief Financial and Investor Relations Officer

