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FATO RELEVANTE
A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BM&FBOVESPA: CSAN3) (“Cosan” ou
“Companhia”), nos termos do art. 157 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informa
aos seus acionistas e ao mercado que, em continuidade aos Fatos Relevantes de 24 de fevereiro
de 2014 e de 01 de abril de 2014, recebeu, na presente data, confirmação de que o Conselho de
Administração da ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. (“ALL”) aceitou a proposta
(“Proposta”) enviada pela controlada da Companhia, RUMO LOGÍSTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A. (“Rumo”) com o objetivo de combinar as atividades da ALL com a
Rumo, mediante a incorporação das ações de emissão da ALL pela Rumo (“Incorporação de
Ações”) nos termos do art. 252 da lei no 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
Como resultado da aprovação da Proposta, os órgãos da administração da ALL e da Rumo
assinaram, nesta data, o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da ALL
pela Rumo.
O Conselho de Administração da ALL deverá convocar uma Assembleia Geral de Acionistas,
que será realizada em até 30 dias contados da presente data, para votar a respeito da Incorporação
de Ações, na qual serão atribuídas aos atuais acionistas da Rumo e da ALL ações representativas
de 36,5% (trinta e seis inteiros e cinco décimos por cento) e 63,5% (sessenta e três inteiros e
cinco décimos por cento) do capital da companhia combinada, respectivamente.
A consumação da Incorporação das Ações está ainda condicionada à aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(“ANTT”), bem como de eventuais outros órgãos da administração pública cujas autorizações
prévias se façam necessárias e demais condições precedentes previstas na Proposta.
A Cosan manterá os acionistas e o mercado informados a respeito do andamento das negociações
e implementação da operação.

São Paulo, 15 de abril de 2014.
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