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 3260/2016-SAE/GAE 2 de 17 de novembro de 2016, o
qual solicita os seguintes esclarecimentos:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 17/11/2016, consta, entre
outras informações, que a operadora logística Rumo:



recebeu uma proposta da ordem de R$ 2 bilhões por uma participação
majoritária no seu complexo portuário em Santos dedicado à movimentação de
granéis sólidos – açúcar e grãos –, localizado na região de Outeirinhos;



em investimentos avaliados em R$ 8 bilhões nas suas concessões ferroviárias.

Não identificamos essas informações 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 esclarece que constantemente conduz estudos e avalia oportunidades
dentro de seu plano de negócios. No entanto, não existe nenhum documento assinado
e/ou vinculante a respeito da venda de participação acionária de seu complexo portuário
em Santos.
No que se refere ao plano de investimentos, a Rumo esclarece que está divulgado, na
seção 11.1 do seu Formulário de Referência (Projeções divulgadas e premissas), o
guidance de 2016, bem como as projeções de longo prazo a que se refere a matéria.
A Companhia reforça que manterá o mercado informado, nos termos da regulamentação
em vigor.
São Paulo, 17 de novembro 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
Eduardo Nauck – RI
Fernanda Rosa – RI

