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FATO RELEVANTE
A Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” ou “Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que sua subsidiária Cosan Lubes Investments Limited (“Moove”), por meio de uma nova
subsidiária (Millennium Moove Corp), celebrou nesta data com a Stryker Topco, L.P. um
contrato para aquisição da totalidade das ações da Stryker Intermediate Holdings, Inc.
(“PetroChoice” ou “Stryker”), pelo valor total de US$479 milhões.
A PetroChoice é uma distribuidora e comercializadora de lubrificantes da marca Mobil e de
marcas proprietárias nos Estados Unidos, que distribui anualmente cerca de 240 milhões de
litros de lubrificantes e possui ativos distribuídos em 25 estados, sendo duas plantas de
mistura de lubrificantes e mais de 50 centros de distribuição.

A Moove vem ao longo dos anos consolidando diversos movimentos de expansão
internacional. Além de sua operação no Brasil, a Moove é responsável pela distribuição de
óleos lubrificantes em países da América do Sul, da Europa e nos Estados Unidos. Possui
também uma unidade produtiva na Inglaterra, onde produz e comercializa lubrificantes e
especialidades para diversos países da Europa e da Ásia.

Este movimento é aderente ao plano de longo prazo da Moove e à estratégia de alocação de
capital da Cosan, focados na geração de valor para seus acionistas e demais stakeholders ao
replicar seu modelo de negócios para outras geografias.

São Paulo, 23 de maio de 2022
Ricardo Lewin
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” or “Company”), pursuant to CVM
Instruction 44/2021, informs its shareholders and the market that on this date, its subsidiary
Cosan Lubes Investments Limited (“Moove”), through a new subsidiary (Millennium Moove
Corp), signed an agreement with Stryker Topco, L.P. to acquire all the shares of Stryker
Intermediate Holdings, Inc. (“PetroChoice” or “Stryker”) for the total sum of US$479 million.
PetroChoice is a lubricants distributor and marketer for Mobil brand products and proprietary
brands in the United States which distributes annually about 240 million liters of lubricants and
its assets, which include two lubricant blending plants and more than 50 distribution centers
across 25 states.

Over the years, Moove has launched several international expansion initiatives. Apart from its
Brazil operation, Moove distributes lubricants in South America, Europe, and in the United
States. It also has a production unit in England, where it produces and sells lubricants and
specialties to several countries across Europe and Asia.

This transaction is aligned to Moove's long-term plan and Cosan's capital allocation strategy,
focused on value creation for its shareholders and other stakeholders by replicating its
business model in other geographies.

São Paulo, May 23, 2022
Ricardo Lewin
Chief Financial and Investor Relations Officer

