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COMUNICADO AO MERCADO

A RUMO S.A. (B3: RAIL3) (“Rumo”), vem perante seus acionistas e o mercado em geral, informar que,
nesta data, sua controladora COSAN LOGÍSTICA S.A. (B3: RLOG3) divulgou o seguinte Aviso de Fato
Relevante:
“A COSAN LOGÍSTICA S.A. (B3: RLOG3) (“Rlog”), vem perante seus acionistas e o mercado em geral,
informar que, nesta data, a COSAN S.A. (B3: CSAN3) divulgou o seguinte aviso de Fato Relevante,
relativo à potencial reorganização societária objeto do Fato Relevante divulgado pela Rlog em 24
de outubro de 2018 (“Fato Relevante”):
A COSAN S.A. (B3: CSAN3) ("Cosan” ou “Companhia"), em cumprimento ao art. 157, §4º, da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, em complemento ao Fato Relevante divulgado
em 24 de outubro de 2018 (“Fato Relevante”), vem esclarecer o que segue:
1. No dia 24 de outubro de 2018, anunciamos, em conjunto com nossa acionista
controladora Cosan Limited e com a Cosan Logística S.A. (“Rlog”), a intenção de iniciar um
processo de reorganização societária, no âmbito da qual a Rlog seria incorporada pela Cosan
(“Operação Anunciada”), que visava à simplificação societária do grupo e ao aumento da
liquidez das ações de emissão das companhias envolvidas, por meio da combinação de suas
bases acionárias.
2. Após a divulgação do Fato Relevante, a Diretoria da Companhia recebeu diversos
questionamentos de acionistas e investidores quanto à extensão e efetividade da
simplificação proposta. Em atenção às preocupações demonstradas, o grupo decidiu cancelar
a Operação Anunciada.
A Cosan reitera seu compromisso com a transparência e norteará qualquer operação que
venha a ser apresentada ao mercado pelas melhores práticas de governança, de modo a
preservar os interesses da Companhia, seus acionistas e do mercado em geral.
Diante disso, a Rlog informa o cancelamento da potencial operação divulgada por meio do Fato
Relevante. ”

Curitiba, 1 de novembro de 2018.
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