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COMUNICADO AO MERCADO

A RUMO S.A. (B3: RAIL3) (“Rumo”), vem perante seus acionistas e ao mercado em geral, informar
que recebeu comunicado da sua controladora COSAN LOGÍSTICA S.A. (B3: RLOG3), nos seguintes
termos:

COSAN S.A. (B3: CSAN3) (“Cosan”) e COSAN LOGÍSTICA S.A. (B3: RLOG3) (“Cosan
Log” e, em conjunto com Cosan, as “Companhias”), ambas companhias diretamente
controladas pela COSAN LIMITED (NYSE: CZZ), em cumprimento ao art. 157, §4º, da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), e ao
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358/02”), vêm comunicar a seus
acionistas e ao mercado em geral, que as diretorias das Companhias irão avaliar a
viabilidade de incorporação da Cosan Log pela Cosan, nos termos do art. 264, §4º,
da Lei nº 6.404/76, pela qual, a Cosan passaria a ser sucessora universal da Cosan
Log e, portanto, acionista controladora direta da Rumo, com a manutenção do
controle indireto pela CZZ (“Operação Pretendida”).
Referido estudo de viabilidade incluirá o levantamento das autorizações, condições
e processos necessários à implementação da Operação Pretendida em até 12 (doze)
meses, incluindo a possibilidade de constituição de comitês independentes para
negociação da relação de troca, conforme normas em vigor.
Por meio da Operação Pretendida, Cosan e Cosan Log buscam simplificar e otimizar
a estrutura societária do grupo e reduzir custos operacionais.
Cosan e Cosan Log manterão seus acionistas e o mercado em geral atualizados
acerca da Operação Pretendida na medida em que ocorrerem novos andamentos a
respeito.
A Rumo manterá seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito do objeto deste
Comunicado ao Mercado.
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