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Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A Cosan Logística S.A. (Bovespa: RLOG3) (“Cosan Logística” ou “Companhia”),
em continuidade aos Fatos Relevantes de 05 de julho de 2010 e de 08 de setembro de
2014, comunica que a GIF Rumo Fundo de Investimento em Participações (“GIF”),
controlada pelo Gávea Investimentos e acionista da Rumo Logística Operadora
Multimodal S.A. (BM&FBovespa: RUMO3) (“Rumo”), exerceu seu direito de substituir ou
permutar 12.831.102 (doze milhões, oitocentos e trinta e uma mil, cento e duas) ações
de emissão da Rumo - a totalidade de sua participação naquela companhia e de suas
ações vinculadas ao Acordo de Acionistas da Rumo (“Ações Vinculadas”) - por ações de
emissão da Cosan S.A. Indústria e Comércio (BM&FBovespa: CSAN3) (“Cosan”) e ações
de emissão da Cosan Logística, nos termos do acordo de acionistas firmado em
2010, posteriormente aditado, entre Cosan Logística, TPG VI Fundo de Investimento
em Participações (“TPG”), GIF, Cosan e Cosan Limited.
A relação de troca estabelecida é de 19,246654 Ações Vinculadas para 1 (uma) ação da
Companhia e 1 (uma) ação da Cosan (“Proporção de Substituição”), sujeita a ajustes de
praxe a serem apurados dentro do prazo contratual estabelecido, como o grupamento
de ações da Rumo. A liquidação poderá ser feita em ações, conforme previsto, ou de
outra forma a ser acordada entre as partes.
A Cosan Logística tem 120 dias, contados do dia 22 de abril de 2016, para efetivar a
transação.
A Cosan Logística informa, ainda, que, nesta data, foi notificada pelo TPG de que este
não irá exercer seu direito de substituição por ora, o qual permanece em vigor até 1º de
abril de 2018 ou no caso de mudança de controle da Cosan logística. O inteiro teor do
Acordo de Acionistas encontra-se disponível no site da RUMO e da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
A Cosan Logística manterá seus acionistas informados acerca da evolução do processo
acima descrito.

São Paulo, 28 de abril de 2016
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Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
Companhia:
T: +55 (11) 3897-9797 / (41) 2141-7459
E: ir@rumoall.com
Guilherme Machado – Gerente de RI
Luiz Sperotto – RI
Fernanda Rosa – RI

