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FATO RELEVANTE
A Cosan Logística S.A. (BM&FBovespa: RLOG3) ("Cosan Log" ou "Companhia"), vem
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de
Administração da RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (BM&FBOVESPA:
RUMO3) (“Rumo”) deliberou submeter à assembleia geral de acionistas da Rumo
proposta de aumento de capital, no montante de R$650.000.000,00 (seiscentos e
cinquenta milhões de reais) (“Aumento de Capital”).
Adicionalmente, o Conselho de Administração da Rumo também apresentou proposta
para que a Companhia e os acionistas GIF Rumo Fundo de Investimento em
Participações e TPG VI Fundo de Investimento em Participações sejam dispensados
das obrigações assumidas, perante a Rumo, na Cláusula 2.3 do Compromisso de Voto
de 15 de abril de 2014. As principais características do Aumento de Capital foram
expostas em aviso de fato relevante divulgado pela Rumo nesta mesma data, o qual se
encontra anexo ao presente.
Nesse contexto, a administração da Companhia informa sua intenção de, uma vez
obtida a dispensa referida acima, aportar até R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta
milhões de reais) à Rumo no âmbito do Aumento de Capital, no exercício de seu direito
de preferência e na subscrição de sobras, se houver. Adicionalmente, a Companhia
também se comprometeu a não alienar as ações que eventualmente venha a
subscrever no Aumento de Capital pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados
da data da homologação do Aumento de Capital.
A captação de recursos adicionais para que a Companhia possa participar do Aumento
de Capital no montante mencionado será realizada por meio de aumento do capital
social da Companhia por subscrição privada, no valor estimado de até
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com a emissão de novas ações ordinárias
no limite de seu capital autorizado, conforme disposto no artigo 6° do Estatuto Social
da Companhia. As condições específicas do aumento do capital social da Companhia
serão definidas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia e divulgadas
nos termos da legislação aplicável.
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