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

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A.
CNPJ/MF 71.550.388/0001-42
NIRE 35.300.170.865
Companhia Aberta

ALL – AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A COSAN LOGISTICA S.A. (BM&FBOVESPA: RLOG3), a RUMO LOGÍSTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A. (“Rumo”) e a ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. (BM&FBOVESPA:
ALLL3), (“ALL” e, em conjunto com a Rumo, “Companhias”), em continuidade aos Fatos Relevantes de
24 de fevereiro, 1º e 15 de abril, 8 de maio, 5 de novembro e 9 de dezembro, todos de 2014; e 11 de
fevereiro e 20 de março de 2015, informam aos seus acionistas que (i) em 23 de março de 2015,
foram realizadas Reuniões do Conselho de Administração das Companhias, que, entre outras matérias
e conforme previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da ALL pela
Rumo (“Protocolo” e “Incorporação de Ações”, respectivamente), aprovaram o ajuste da relação de
substituição de ações da ALL por ações da Rumo, em função dos dividendos distribuídos tanto por
parte de Rumo como por parte da ALL a partir da assinatura do Protocolo, a qual passou a ser de
2,879303067 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Rumo para
cada 1 ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal de emissão da ALL; e (ii) nesta data,
foi publicada no Diário Oficial da União a aprovação final da Incorporação de Ações pela ANTAQ,
emitida no âmbito de sua 381º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em 19 de março de 2015
(Processo n° 50300.001660/2014-13).
Portanto, nos termos do Protocolo, todas as condições precedentes necessárias para a Incorporação de
Ações foram obtidas e todas as providências prévias foram tomadas, de modo que, a partir de 1º de
abril de 2015, as ações de emissão da Rumo (BM&FBovespa: RUMO3), já refletindo os efeitos da
Incorporação de Ações, passarão a ser negociadas na BM&FBOVESPA. Em decorrência deste processo
as ações de emissão da ALL (BM&FBovespa: ALLL3) deixarão de ser negociadas na BM&FBOVESPA em
31 de março de 2015. Demais informações relacionadas à Incorporação de Ações, ao encerramento de
negociação das ações de emissão da ALL e início de negociação das ações da Rumo serão objeto de
Aviso aos Acionistas, a ser divulgado ao mercado pelas Companhias oportunamente.

São Paulo e Curitiba, 25 de março de 2015.

Marcio Yassuhiro Iha
Diretor de Relações com Investidores
da Cosan Logística
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da Rumo, da ALL e das Controladas ALL

