RUMO LOGÍSTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A.

CNPJ/MF 71.550.388/0001-42
NIRE 35.300.170.865
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Rumo Logística Multimodal S.A. (BM&FBovespa: RUMO3) (“Companhia”) vem
pelo presente fato relevante divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral as
projeções financeiras e operacionais referentes ao ano de 2015 e de longo prazo,
conforme quadros a seguir.
Essas informações serão revisadas e divulgadas trimestralmente, em conjunto com a
teleconferência de divulgação dos resultados financeiros trimestrais, e disponibilizadas
no site de Relações com Investidores da Companhia, no endereço www.alllogistica.com.br/ri, e no site da CVM, no endereço www.cvm.com.br, bem como serão
incluídas no item 11 do Formulário de Referência da Companhia, dentro do prazo
estabelecido na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009.
PROJEÇÕES PARA O EXERCICIO DE 2015

2015
EBITDA (R$ MM)
Rumo Logística

1.600 ≤ ∆ ≤ 2.000

Capex Recorrente (R$ MM)

800 ≤ ∆ ≤ 1.000

Capex Expansão (R$ MM)

800 ≤ ∆ ≤ 900

PROJEÇÕES PARA O LONGO PRAZO: 2015 A 2019

VOLUMES
(Bilhões TKU)

64 D 66

CAGR: 8%

48 D 50

2015E

2019E

EBITDA¹
(R$ BLN)

3,3 D 3,5
CAGR: 15%

1,6 D 2,0

2015E

2019E

CAPEX²
(R$ BLN)

2,6 D 2,8

2,8 D 3,0
2,1 D 2,3

1,6 D 1,9
49%

72%

75%

51%

28%

25%

2015E

2016E

2017E

Recorrente

67%

1,5 D 1,7
52%

33%

48%

2018E

2019E

Expansão

Nota 1: O EBITDA aqui divulgado segue instrução CVM 527/12, divulgada em 04 de outubro de 2012 pela Comissão de Valores
Mobiliários.
Nota 2: Projetos de expansão para o período de 2017 a 2019 condicionados a extensão do prazo da concessão a ser negociado
junto a ANTT

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, de forma que 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.
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