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Companhia Aberta
Categoria A
AVISO AOS ACIONISTAS
A RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (BM&FBOVESPA:
RUMO3) (“Rumo” ou “Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral, em complemento ao Aviso aos Acionistas divulgado em 23 de dezembro de 2015 e
ao Fato Relevante divulgado em 15 de janeiro de 2016, que foi aprovado, nesta data, em
Assembleia Geral Extraordinária, o cancelamento definitivo ao aumento do capital social da
Companhia deliberado em 23 de dezembro de 2015.
Como consequência do cancelamento ao aumento de capital deliberado em 23.12.2015, a
Companhia informa que (i) o último dia para negociação dos recibos de subscrição foi dia
03.02.2016, e (ii) a devolução, pela Companhia, dos valores pagos pelos acionistas a título
de exercício do direito de preferência, ocorrerá em 15.02.2016, da seguinte forma:
(a) os correntistas do Itaú Unibanco S.A. terão o correspondente valor creditado diretamente
em sua conta-corrente; e
(b) o valor correspondente às ações depositadas na Central Depositária de Ativos da
BM&FBOVESPA lhe será creditado diretamente, e a Central Depositária da
BM&FBOVESPA se encarregará de repassá-lo aos respectivos acionistas através dos
Agentes de Custódia.
A Companhia reitera que continua estudando alternativas de capitalização, buscando
equalizar sua estrutura de capital para dar continuidade ao plano de negócios em curso, bem
como ressalta que manterá os acionistas e o mercado em geral informados a respeito das
matérias objeto deste Aviso aos Acionistas.
Santos, 3 de fevereiro de 2016.

Jose Cezário Menezes de Barros Sobrinho
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
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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