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FATO RELEVANTE
A Rumo S.A. (B3: RAIL3) (“Rumo ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 358/02 e na Instrução CVM nº 480/09, vem
divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral as projeções financeiras e operacionais referentes
aos anos de 2018 a 2020, conforme quadro a seguir.
Essas informações poderão sofrer revisões ao longo do ano. Neste caso, as possíveis revisões serão
reapresentadas e divulgadas ao mercado, em conjunto com as divulgações dos resultados financeiros
trimestrais e das demonstrações financeiras anuais, além de ficarem disponíveis no site de Relações
com Investidores da Companhia (ri.rumolog.com), sendo, ainda, divulgadas no item 11 do Formulário
de Referência da Companhia, dentro do prazo estabelecido na Instrução CVM nº 480/09.

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

2017
Realizado
2.757
2.154
778
1.375

2018
Guidance
3.050 ≤ ∆ ≤ 3.250
1.900 ≤ ∆ ≤ 2.100
800 ≤ ∆ ≤ 900
1.100 ≤ ∆ ≤ 1.200

Projeções para os anos de 2018 a 2020:

Obs. 1: As informações acima sobre as curvas de EBITDA e Capex estão expressas em termos nominais, baseadas no IGP-M com a seguinte curva: 2018 – 5,1% p.a.,
2019 – 4,4% p.a. e 2020 – 4,2% p.a. Qualquer alteração nestas curvas não representa um impacto significativo sobre os resultados da Companhia.

Principais Premissas:
i.
ii.
iii.

Aumento da capacidade instalada de elevação portuária e transporte em razão dos
investimentos previstos;
Demanda de mercado para os produtos e serviços prestados pela Companhia; e
Desempenho da economia brasileira e internacional, incluindo taxas de inflação, taxas de
juros, crescimento do PIB - Produto Interno Bruto e crescimento populacional.

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, 27 de fevereiro de 2018

Ricardo Lewin
Vice-Presidente de Finanças e 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@rumolog.com
Gustavo Marder – Gerente de RI Eduardo
Nauck – RI
Fernanda Rosa – RI
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Category A Publicly Held Company
MATERIAL FACT
Rumo S.A. (B3: RAIL3) (“Rumo” or “Company”), in compliance with article 157, paragraph 4 of
Federal Law 6,404/76, as well as CVM Instructions 358/02 and 480/09, hereby announces to its
shareholders and the general market the financial and operational guidance for the years 2018 to
2020, as per the following table.
This information may be revised during the course of the year. In this case, any revisions will be
restated and disclosed to the market together with the disclosure of the quarterly and annual financial
statements, and will be made available on the Investor Relations website of the Company
(ri.rumolog.com), as well as in item 11 of the Reference Form of the Company, within the timeframe
established in CVM Instruction 480/09.

Rum o

EBITDA (R$ m illion)
Total Capex (R$ m illion)
Recurring Capex (R$ m illion)
Expansion Capex (R$ m illion)

2017
Guidance
2,600 ≤ ∆ ≤ 2,800
2,000 ≤ ∆ ≤ 2,200
700 ≤ ∆ ≤800
1,300 ≤ ∆ ≤ 1,400

2017
Actual
2,757
2,154
778
1,375

2018
Guidance
3,050 ≤ ∆ ≤ 3,250
1,900 ≤ ∆ ≤ 2,100
800 ≤ ∆ ≤ 900
1,100 ≤ ∆ ≤ 1,200

Guidance for the years 2018 to 2020:

Note 1: Information on EBITDA and Capex curves mentioned above is expressed in nominal terms, based on IGP-M with the following curve: 2018 – 5.1% p.a., 2019 –
4.4% p.a. and 2020 – 4.2% p.a. Any change in these curves does not represent significant impacts on the Company’s results.

Key Assumptions:
i.
ii.
iii.

Increase in installed capacity of port loading and transport due to the investments planned;
Market demand for the products and services provided by the Company; and
Performance of the Brazilian and international economies, including inflation rates, interest
rates, GDP growth and population growth.

Information contained in this document related to businesses and projections of operating and
financial results is merely an estimate and as such mainly based on the management's beliefs and
assumptions, and does not constitute a promise of performance. These estimates are subject to
diverse risks and uncertainties and are made using information currently available, which takes into
consideration the existence of the usual financing lines for this type of business. As such, these
estimates substantially depend on market conditions, performance of the Brazilian economy, the
business sectors in which the Company operates and international markets, and hence are subject
to change without prior notice. Due to these uncertainties, investors must not take any investment
decision solely based on these estimates and forward-looking statements. Any change in the
perception or above-mentioned factors may result in actual results differing from the projections
made and disclosed.
We will keep the market duly informed of any changes in the information disclosed herein.

Curitiba, February 27, 2018.

Ricardo Lewin
Chief Financial and Investor Relations Officer

For more information, please contact the Investor Relations Department:
Tel: +55 (11) 3897-9797 / (41) 2141-7459
Email: ir@rumolog.com
Gustavo Marder – IR Manager Eduardo
Nauck – IR
Fernanda Rosa - IR

