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FATO RELEVANTE

A Rumo S.A. (B3: RAIL3) (“Rumo ou “Companhia”), vem pelo presente fato
relevante reapresentar aos seus acionistas e ao mercado em geral suas projeções
operacionais e financeiras de curto e longo prazos, conforme quadros a seguir.
Projeções para o Curto Prazo 2017:

Rumo

EBITDA (R$ MM)
Capex Total (R$ MM)
Capex Recorrente (R$ MM)
Capex Expansão (R$ MM)

2017
Guidance
2.600 ≤ ∆ ≤ 2.800
2.000 ≤ ∆ ≤ 2.200
700 ≤ ∆ ≤ 800
1.300 ≤ ∆ ≤ 1.400

Projeções para o Longo Prazo 2017 – 2020:

Nota 1: As informações das curvas de EBITDA e CAPEX acima mencionadas estão expressas em termos nominais e tem como base de
referência o IGP-M com a seguinte curva: 2017 – 5,6%a.a., 2018 – 5,1% a.a., 2019 – 4,4%a.a. e 2020 – 4,2%a.a.

As informações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os
negócios e projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente
estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da
administração, não constituindo promessa de desempenho. Essas estimativas
estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando as

informações atualmente disponíveis, que levam em consideração a existência de
linhas de financiamento usuais para esse tipo de negócio. Com isso, essas
estimativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do
desempenho da economia brasileira, dos setores de negócios em que a
Companhia atua e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a
mudanças sem aviso prévio. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve
tomar nenhuma decisão de investimento com base exclusivamente nessas
estimativas e declarações sobre operações futuras. Qualquer alteração na
percepção ou nos fatores supracitados pode fazer com que os resultados
concretos divirjam das projeções efetuadas e divulgadas.
Manteremos o mercado informado de quaisquer alterações das informações ora
divulgadas.

Curitiba, 19 de outubro de 2017
Ricardo Lewin
Diretor Financeiro e 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
Gustavo Marder – Gerente de RI
Eduardo Nauck – RI
Fernanda Rosa – RI

