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COMUNICADO AO MERCADO
A COSAN LOGÍSTICA S.A. (BM&FBOVESPA: RLOG3) (“Cosan Logística” ou
“Companhia”), em continuidade às informações divulgadas no fato relevante de 28 de abril de
2016 e no comunicado ao mercado de 10 de junho de 2016, informa que o aumento de capital
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 21 de junho
de 2016, para cumprir com a obrigação assumida junto ao GIF Rumo Fundo de Investimento
em Participações (“GIF”), controlado pelo Gávea Investimentos e acionista da Rumo Logística
Operadora Multimodal S.A. (BM&FBovespa: RUMO3) (“Rumo”), de substituir as ações de
emissão da Rumo detidas por GIF por ações de emissão da Companhia, nos termos do Acordo
de Acionistas da Rumo, foi integralmente subscrito e integralizado após o exercício do direito
de preferência na subscrição de ações, rateio de sobras de ações e leilão de sobras de ações.
Tendo em vista a subscrição e integralização total do aumento de capital em razão do exercício
do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com integralização das ações em
moeda corrente nacional, o GIF não recebeu as ações da Companhia (em contrapartida à entrega
do crédito detido contra à Companhia) e, conforme previsto no Aviso aos Acionistas de 21 de
junho de 2016, a Companhia entregou, em 17 de agosto de 2016, o valor recebido à título de
integralização do aumento de capital, no montante total de R$ 3.947.673,84 (três milhões,
novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos),
para o GIF, liquidando financeiramente a obrigação que possuía junto ao GIF e recebendo em
contrapartida, 1.351.115 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, cento e quinze) ações
ordinárias escriturais de emissão da Rumo.

São Paulo, 18 de agosto de 2016.

Paula Kovarsky
Diretora de Relações com Investidores

Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
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