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Fato Relevante

A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Bovespa: CSAN3), a seguir referida como "Companhia" ou "Cosan", informa que sua controlada, Novo
Rumo Logística S.A. ("Novo Rumo"), celebrou, em 2 de julho de 2010, Acordo de Investimento (Subscription Agreement) com veículos de
investimentos administrados por TPG Capital e Gávea Investimentos ("Investidores"). O investimento ocorrerá através de aumento de capital na
Rumo Logística S.A. ("Rumo") no valor total de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser integralizado em partes iguais pelos
Investidores.

O Acordo de Investimento está sujeito a determinadas condições precedentes, as quais deverão ser concretizadas até 30 de setembro de 2010.
No fechamento da operação, os Investidores deverão subscrever as ações e integralizar o capital, bem como firmar um acordo de acionistas. A
Cosan detém, direta e indiretamente, aproximadamente 92,9% da Novo Rumo que, por sua vez, detém 99,9% da Rumo. Após a integralização, a
Novo Rumo irá deter 75,0% da Rumo e os Investidores deterão 12,5% cada.

Caso não ocorra um evento de liquidez na Rumo em até três anos do fechamento da operação, os Investidores terão, por um período de doze
meses, o direito de trocar sua participação na Rumo pelo total de 13.333.333 ações da Cosan, ao preço de R$30,00 (trinta reais) por ação.
Passado esse período, o direito de conversão deixará de existir. Entretanto, no caso de uma eventual mudança de controle da Cosan ou
descumprimento material de obrigações específicas previstas no Acordo de Acionistas da Rumo, não relacionadas ao desempenho econômico,
financeiro ou operacional da Rumo ou da Companhia, os investidores poderão optar pela conversão.

Os recursos fortalecerão a estrutura de capital da Rumo, que mantém o programa de investimentos de R$1,2 bilhão previamente divulgado.
Destacamos a fundamental participação do BNDES como importante parceiro da Rumo, sendo que grande parte do financiamento para esse
programa de investimentos já se encontra contratado junto ao banco.

A Companhia acredita que esta aliança contribuirá para que a Rumo alcance os níveis mais elevados de governança corporativa, intensifique seu
crescimento e torne-se uma das empresas mais competitivas no segmento de logística.

São Paulo, 05 de julho de 2010

Marcelo Martins
CFO e Diretor de Relação com Investidores
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