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COMUNICADO AO MERCADO
A RUMO S.A. (“Rumo” ou “Companhia”), em cumprimento ao 354/2017-SAE/GAE 2 de
14 de março de 2017, o qual solicita os seguintes esclarecimentos:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/03/2017, consta, entre
outras informações, que:








A Rumo vai avaliar propostas de investidores para fazer uma injeção de capital na
América Latina Logística Malha Sul;
O plano de capitalização em estudo prevê um montante de R$ 2 bilhões;
Os recursos serão utilizados para um plano de investimentos nessa malha, avaliado
em R$ 4 bilhões;
A entrada do sócio permitiria antecipar os investimentos que a Rumo tem previstos
para a Malha Sul em vários anos. É um projeto a ser realizado em até cinco anos, a
partir de 2019, se todas as condições forem atendidas, entre elas a renovação da
concessão;
Estima-se que a capacidade de transporte possa triplicar, para cerca de 50 milhões
de TKU (toneladas por quilômetro útil) ao ano;
No ano passado a Malha Sul teve receita líquida de R$ 1,1 bilhão, um quinto do valor
apurado pela Rumo.
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 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 2017, 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, 14 de março de 2017.

José Cezário Menezes de Barros Sobrinho
Diretor de Relações com Investidores

