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Cosan e Nova América Anunciam Criação de
Empresa de Logística de Açúcar e Grãos
São Paulo, 10 de abril de 2008 - A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Cosan, Bovespa:
CSAN3), e a Rezende Barbosa S.A. Administração e Participações (RB), holding controladora
do grupo Nova América, conjuntamente denominadas “Acionistas”, vêm a público informar a
assinatura de Memorando de Entendimentos, através do qual criarão a Rumo Logística S.A.
(RUMO), empresa especializada na logística de açúcar e grãos localizada no Porto de Santos,
São Paulo. As Acionistas também assinaram Instrumento Particular de Compromisso de Venda
e Compra de Ações e Outras Avenças pelo qual a Cosan adquirirá 49% do Teaçu Armazéns
Gerais S.A. (Teaçu), terminal portuário de exportação de açúcar localizado em Santos, de
propriedade da RB, pelo valor de R$119 milhões de reais.
Segundo o Memorando de Entendimentos, as Acionistas contribuirão suas concessões e ativos
portuários de exportação de açúcar para a criação da RUMO. A Cosan contribuirá sua
participação total nos ativos da Cosan Operadora Portuária S.A. (Cosan Portuária), mais os
49% da participação que adquirirá no Teaçu, e a RB contribuirá os 51% remanescentes no
Teaçu. O capital social da RUMO estará compartilhado entre as Acionistas, sendo 71,2% dos
acionistas da Cosan Portuária e 28,8% da RB.
Assim, a RUMO já nascerá com capacitação logística de maior exportador mundial de açúcar,
com capacidade estática de armazenagem de 435.000 toneladas e capacidade anual de
embarque de 8,5 milhões de toneladas de açúcar ou grãos, operando tanto granéis sólidos
como açúcar ensacado.
As Acionistas acreditam que a combinação dos ativos portuários e a sua operação unificada
através da RUMO, além da exploração de outras iniciativas na movimentação e transporte de
açúcar e grãos, gerem expressivas sinergias, permitindo a RUMO tornar-se uma das empresas
mais competitivas no segmento de logística, trazendo enormes benefícios aos seus clientes e
ao próprio país. A efetiva concretização desta transação está sujeita a condições suspensivas,
incluindo a aprovação de órgãos reguladores competentes e do acionista minoritário.
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Sobre a COSAN S.A.
A COSAN é um dos maiores produtores de açúcar e etanol do mundo. Com uma capacidade de
moagem de cana-de-açúcar próxima de 40 milhões de toneladas, a Companhia detém uma
participação no mercado doméstico de aproximadamente 8%.
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Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e
às perspectivas de crescimento da COSAN. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração da COSAN em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia.
Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da
concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pela COSAN e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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