JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DA COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
CNPJ 50.746.577/0001-15
27 de abril de 2017
Deliberações:
a) Analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;
Fixar em 7 (sete) o número de membros para compor o Conselho de Administração;
Indicação dos nomes que compõem a chapa - Chapa única
Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o
exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2017 e rerratifcar a remuneração global dos
administradores e dos membros do conselho fiscal no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016;
Alterar o endereço da sede social da Companhia para Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100,
16º andar, sala 01, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132;
Ratificar os aumentos do capital social da Companhia, realizados pelo conselho de
administração;
Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 160 milhões;
Alterar os cargos de diretoria da Companhia, alterando consequentemente os Artigos 21 e 23
do Estatuto Social da Companhia;
Consolidar o estatuto social da Companhia;
Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia.

Justificativa:
O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada no dia 27 de abril de 2017, votando favoravelmente nos itens acima.
Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor
entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos
interesses dos “Fundos”.

São Paulo, 27 de abril de 2017.
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