
 
 

 

Público 

Público 

COSAN S.A. 

CNPJ 50.746.577/0001-15 

NIRE 35.300.177.045 

Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

A COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan”), em cumprimento ao disposto na 

Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade ao Fato Relevante 

de 22 de outubro de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que 

sua controlada COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. divulgou, nesta data, Fato Relevante 

sobre a conclusão do processo de aquisição do controle da Sulgás, conforme íntegra 

apresentada a seguir: 

 

“A COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass” ou “Companhia”), em cumprimento 

ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021 e em continuidade ao Fato Relevante de 22 

de outubro de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta 

data, foi concluída a aquisição de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da 

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (“Sulgás”) pela sua 

subsidiária, COMPASS UM PARTICIPAÇÕES S.A. (“Compass Um”), com a 

consequente assunção do controle da concessionária. 

 

A experiência acumulada da Sulgás, somada a da Compass, tem o potencial de criar 

um importante vetor de desenvolvimento de infraestrutura no Rio Grande do Sul. A 

Companhia tem a expectativa de ampliar o acesso aos benefícios do gás natural 

canalizado, contribuindo com a segurança energética necessária para o crescimento 

econômico da região.” 

 

 

São Paulo, 03 de janeiro de 2022. 

 

 

Ricardo Lewin 

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 

 

COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan”), in compliance with the provisions 

of CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, informs its shareholders and the market 

in general that its subsidiary COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. disclosed, on this date, 

a Material Fact regarding the conclusion of Sulgás controlling acquisition, as fully 

presented below: 

 

“COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass” or “Company”), in compliance with the 

provisions of CVM Resolution No. 44/2021 and in continuity with the material fact 

disclosed on October 22, 2021, informs to its shareholders and the market in general 

that, as of today, its subsidiary COMPASS UM PARTICIPAÇÕES LTDA. concluded the 

acquisition of 51% (fifty-one percent) of the capital stock of COMPANHIA DE GÁS DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (“Sulgás”), consequently assuming the control of 

the concessionaire. 

 

The accumulated experience of Sulgás, added to that of Compass, has the potential to 

create an important vector for infrastructure development in Rio Grande do Sul. As a 

result, the Company has the expectation to expand the benefits of piped natural gas, 

ensuring the required energy security to foster economic growth in the region.” 

 

 

São Paulo, January 3, 2022. 

 

 

Ricardo Lewin 

Chief Financial and Investor Relations Officer 


