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COMUNICADO AO MERCADO
A Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” ou “Companhia”) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que sua controlada Compass Gás e Energia
S.A. divulgou nesta data Comunicado ao Mercado com o título “Atualização sobre o
processo de aquisição da Gaspetro”.
Abaixo encontra-se a íntegra do Comunicado:
“A COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass”), em continuidade ao Fato Relevante
de 28 de julho de 2021, comunica ao mercado em geral que o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou, em sessão de julgamento na data de hoje, a
aquisição, sem restrições, pela Compass, da participação de 51% no capital social da
Petrobras Gás S.A. (“Gaspetro”).
Esta decisão deverá ser publicada no Diário Oficial da União e a conclusão do processo
de aquisição permanece sujeita às demais condições precedentes previstas em
contrato.”

São Paulo, 22 de junho de 2022

Ricardo Lewin
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” or “Company”) announces to its
shareholders and to the market in general that its subsidiary Compass Gás e Energia
S.A. released today a Notice to the Market entitled “Update on the Gaspetro acquisition”.
Below is the full text of the Notice:
“COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass”), following up on the Material Fact
disclosed on July 28, 2021, hereby informs their shareholders and the market in general
that the Administrative Council for Economic Defense (“CADE”), in a court session on
this date, approved without restrictions, the acquisition by Compass of 51% stake of
Petrobras Gás S.A. (“Gaspetro”).
The decision will be published in the Official Journal of The Union, and the conclusion of
the transaction is still subject to the other conditions precedent provided for in the sale
agreement.”

São Paulo, June 22, 2022
Ricardo Lewin
Chief Financial and Investor Relations Officer
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