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FATO RELEVANTE

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (“Rumo”), e ALL - AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA S.A (“ALL Holding”) e ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A
(“ALL Malha Norte”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e para os fins do parágrafo 4º
do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), vêm em
complemento ao fato relevante publicado em 28 de março de 2016, informar ao público o quanto
segue:
Na presente data, foi encerrado o processo de reperfilamento de parte das dívidas da Rumo, da ALL
Holding e a ALL Malha Norte, vincendas nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, num valor total de
R$2.925.647.400,00 (dois bilhões, novecentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil
e quatrocentos reais) (“Dívidas Reperfiladas”), garantindo maior liquidez para os compromissos de
curto prazo e em linha com as iniciativas para sua reestruturação financeira.
O processo de reperfilamento foi realizado por meio de:
(i)

liquidação antecipada de parcela das Dívidas Reperfiladas com recursos oriundos da 9ª
(nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única da ALL Malha Norte,
distribuídas no mercado de capitais local com esforços restritos de colocação e sob
regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de
R$2.375.647.400,00 (dois bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e
quarenta e sete mil e quatrocentos reais) (“Debêntures”). As Debêntures contam
com garantias fidejussórias prestadas pela ALL Holding e Rumo e tem prazo de
vencimento de 7 (sete) anos, contados a partir da data de emissão, ou seja, 13 de
junho de 2023; e

(ii)

celebração de aditamentos, pela ALL Malha Norte e Banco do Brasil S.A., às notas de
crédito à exportação existentes, no valor de principal agregado de R$550.000.000,00
(quinhentos e cinquenta milhões de reais), com alterações de determinados termos e
condições. Os instrumentos contam com aval ALL Holding e Rumo e também terão
vencimento em 13 de junho de 2023.
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