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FATO RELEVANTE

A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Bovespa: CSAN3), referida como "Companhia" ou "Cosan", informa que celebrou com Riccardo Arduini,
Julia Dora Koranyi Arduini e GMI – Global Market Investments L.P. (em conjunto "Vendedores"), contrato de compra e venda de ações de emissão
da ALL – América Latina Logística S.A. ("ALL"), por meio do qual a Companhia se comprometeu a adquirir, sujeito às condições suspensivas
previstas no citado documento, 38.980.117 (trinta e oito milhões, novecentos e oitenta mil, cento e dezessete) ações de emissão da ALL, das
quais 34.000.000 (trinta e quatro milhões) de ações vinculadas a acordo de acionistas firmados pelos vendedores e outros, pelo preço total de R$
896.542.680,00 (oitocentos e noventa e seis milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta Reais), ajustado pelo IPCA.

A aquisição somente será implementada mediante a:

(i) Obtenção de todas as autorizações governamentais que sejam previamente necessárias para a efetivação da compra e venda das ações;

(ii) obtenção de autorização dos demais signatários do acordo de acionista da ALL para que (a) a compra e venda seja efetuada não obstante a
vedação à transferência das ações constante do Acordo de Acionistas, (b) não seja exercido direito de preferência por parte dos demais
signatários do acordo de acionistas, permitindo que o Comprador compre todas (e não menos que todas) as Ações, e (c) o Comprador seja
admitido no Acordo de Acionistas, em termos e condições aceitáveis tanto para o Comprador como para os Vendedores.

A Companhia informará o mercado tão logo as condições suspensivas sejam implementadas e a aquisição se concretize. A transação será
submetida às aprovações regulatórias e concorrenciais necessárias, na forma da legislação aplicável. A Cosan fará uma teleconferência na
tarde de quarta-feira, dia 22 de fevereiro para discutir os detalhes desse fato relevante. Informações sobre dados para a conexão serão
repassadas em breve.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2012

Marcelo Martins
Diretor de Relações com Investidores
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