COSAN LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 17.346.997/0001-39
NIRE 35.300.447.581
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
A COSAN LOGÍSTICA S.A. (BM&FBOVESPA: RLOG3) (“Cosan Logística” ou “Companhia”),
dando continuidade às informações divulgadas nos Avisos aos Acionistas de 22 de setembro de 2017,
28 de setembro de 2017 e 1° de novembro de 2017, vem comunicar aos seus acionistas que o aumento
de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 21 de setembro de 2017, no
valor de R$ 750.000.000,20 (setecentos e cinquenta milhões de reais e vinte centavos), mediante a
emissão de 95.177.665 (noventa e cinco milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e
cinco) novas ações ordinárias escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 7,88 (sete
reais e oitenta e oito centavos) por ação, foi totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma:

EVENTO

PERÍODO

AÇÕES
DISPONÍVEIS

Direito de Preferência

27.09.2017 à 26.10.2017

95.177.665

Rateio de Sobras

03.11.2017 à 09.11.2017

844.318

Rateio de Sobras
Remanescentes

03.11.2017 à 09.11.2017

47.704

QUOCIENTE PARA SUBSCRIÇÃO
0,25860223 ações, para cada ação
detida pelos acionistas da Companhia.
0,0089661954875 ações para cada ação
subscrita no exercício do direito de
preferência, para os subscritores que
manifestaram interesse em participar do
rateio de sobras.
0,000570942120 ações para cada ação
subscrita no primeiro rateio de sobras,
para os subscritores que manifestaram
interesse nas sobras remanescentes.

Por fim, informamos que o aumento de capital se encontra totalmente homologado pelo Conselho de
Administração e será ratificado, mediante alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia
na próxima Assembleia Geral da Companhia a ser oportunamente convocada.
Maiores informações sobre o aumento de capital e quaisquer questões relacionadas ao objeto deste
aviso poderão ser obtidas por solicitações enviadas à Área de Relações com Investidores da
Companhia no endereço eletrônico dep.ri@cosan.com, ou nos telefones (+55 11) 3897-9797 /
(+55 41) 2141-7555.
São Paulo, 24 de novembro de 2017.

GUILHERME LELIS BERNARDO MACHADO
Diretor de Relações com Investidores

