RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
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NIRE 35.300.170.865
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (BM&FBOVESPA: RUMO3) (“Rumo” ou
“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data,
realizou-se Reunião do Conselho de Administração da Companhia e foram discutidos os seguintes
assuntos:
1. Ao longo da última semana, verificou-se forte instabilidade no mercado acionário nacional e
internacional, o que levou a uma queda acentuada na cotação das ações de emissão da
Companhia negociadas na BM&FBOVESPA.
2.
A despeito de não ter se verificado nenhuma alteração significativa nas atividades da
Companhia e nos seus fundamentos, entre a aprovação do aumento de capital em 23 de
dezembro de 2015 e a presente data, esse cenário macroeconômico coloca potencialmente em
risco a captação do montante mínimo necessário à homologação parcial do Aumento de Capital.
Diante disso, o Conselho de Administração decidiu recomendar o cancelamento da operação
atualmente em curso e convocar nos próximos dias uma nova Assembleia Geral Extraordinária
para
referendar
o
cancelamento.
3.
A diretoria da Companhia já iniciou novos estudos visando uma nova captação de recursos
em condições de mercado para satisfazer tanto suas necessidades operacionais de curto e longo
prazo quanto para equalizar sua estrutura de capital, de acordo com a recomendação do
Conselho. Nesse sentido, a administração considera provável um aumento no valor objeto da nova
capitalização que está sendo analisada, de forma tal que viabilize tanto uma negociação
para reperfilamento de parte de suas dívidas bancárias vincendas nos exercícios de 2016, 2017 e
2018, quanto a finalização das negociações junto ao BNDES para o financiamento do projeto de
expansão e recuperação das malhas ferroviárias exploradas pela Companhia, dando continuidade
ao plano de negócios divulgado ao mercado.

Santos, 15 de janeiro de 2016

Jose Cezário Menezes de Barros Sobrinho
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
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Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
Companhia:
T: +55 (11) 3897-9797 / (41) 2141-7459
E: ir@rumoall.com
Guilherme Machado – Gerente de RI
Luiz Sperotto – RI
Fernanda Rosa – RI
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