RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
CNPJ/MF n° 71.550.388/0001/42
NIRE 35.300.170.865
Companhia Aberta
Categoria A
COMUNICADO AO MERCADO
A RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (“Rumo” ou
“Companhia”), em cumprimento ao 613/2016-SAE de 8 de março de 2016, o qual solicita
os seguintes esclarecimentos:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 08/03/2016,
consta que:
 a Rumo ALL (ex-América Latina Logística) planeja fazer um aumento de
capital para levantar cerca de R$ 2 bilhões;
 a proposta será por meio de uma oferta pública, que deverá ser anunciada
entre o fim de março e início de abril;
 essa empresa também pretende captar R$ 1 bilhão por meio do fundo FIFGTS, destinado a projetos de infraestrutura;
 antes de ir ao mercado para levantar esses recursos, a empresa deverá fazer
realongamento de sua dívida.
Não identificamos essa informação nos documentos enviados por essa companhia,
por meio do Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o
documento e as páginas em que constam as informações e a data e hora em que as
mesmas foram enviadas.”
A Companhia vem a público esclarecer que já tornou pública a sua intenção em promover
(i) uma nova capitalização da Companhia (após o cancelamento da capitalização aprovada
em dezembro de 2015) levando-se em conta também suas necessidades de médio e longo
prazo para equalizar sua estrutura de capital; (ii) o reperfilamento de parte de suas dívidas
vincendas nos exercícios de 2016, 2017 e 2018; e (iii) o financiamento do projeto de
expansão e recuperação das malhas ferroviárias exploradas pela Companhia junto ao
BNDES, dando sequência ao plano de negócios divulgado ao mercado, conforme Fato
Relevante de 15 de janeiro de 20161, bem como ata de reunião do Conselho de
Administração realizada em 5 de fevereiro de 20162.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 20163, foi dada
publicidade a aprovação do Comitê de Investimento do FI-FGTS do investimento na
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Companhia de até R$ 1 bilhão, operação esta cujos termos e condições ainda estão em
negociação com o FI-FGTS.
Por fim, nos termos do §4º do Art. 157 da Lei 6.404/1976 a Companhia esclarece que não
promoveu a divulgação de novo Comunicado ao Mercado a respeito da referida matéria por
entender que todos os assuntos já estavam sob domínio público através da publicidade dada
aos documentos mencionados acima.

São Paulo, 9 de março de 2016.

José Cezário Menezes de Barros Sobrinho
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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