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FATO RELEVANTE

A RAÍZEN ENERGIA S.A. (“Raízen” ou “Companhia”) vem a público informar que foi
comunicada por uma de suas controladoras, COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(“Cosan”), de reorganização societária em que a Cosan contribuiu (i) todas suas ações
ordinárias de emissão da Companhia e da Raízen Combustíveis S.A. (“RCSA”) e (ii)
dívidas, líquidas de recursos financeiros, em montante de aproximadamente R$ 1,98
bilhão, representada por debêntures e linha de capital de giro, para a controlada da
Cosan, Cosan Investimentos e Participações S.A. (“Cosan Investimentos”).

A Cosan informou ainda que, nesta data, celebrou Acordo de Investimentos e Outros
Pactos com o Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus II (“FIP
Multisetorial”), e com o Razac Fundo de Investimento em Participações (“FIP Razac”),.
Em 27 de junho de 2014, o FIP Multisetorial e o FIP Razac subscreveram ações
preferenciais, sem direito de voto, de emissão da Cosan Investimentos, pelo valor total de
R$ 2.000.000.000,00, a ser integralizado à vista, em moeda corrente, e celebraram
Acordo de Acionistas da Cosan Investimentos, estabelecendo as regras de governança
desta companhia e também estabelecendo entre os acionistas certos direitos de saída e
encerramento de suas respectivas participações na Cosan Investimentos. A referida
reorganização tem como propósito a otimização da estrutura de capital e o
reperfilamento de dívida, não resultando em aumento no endividamento da Companhia.

O Departamento de Relações com Investidores da Raízen permanece à disposição para
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Fato Relevante, conforme
segue:
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