ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 41.3.00019886
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A ALL - América Latina Logística S.A., companhia aberta com sede na Rua Emílio
Bertolini, 100, sala 01, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 02.387.241/0001-60 (“ALL”), em continuidade ao aviso de Fato Relevante publicado
no periódico “A Gazeta”, da cidade de Cuiabá, e no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso, em 23 de novembro de 2006, comunica ao mercado em geral, e aos acionistas da
Ferronorte S.A. – Ferrovias Norte Brasil (“Ferronorte”) em particular:
No dia 24 de outubro de 2006 a ALL fez publicar no periódico “A Gazeta”, da cidade de
Cuiabá, e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, o Edital de Oferta Pública de
Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Ferronorte S.A. – Ferrovias Norte Brasil
(“Edital”), na forma do art. 254-A da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 361/02. Os
termos empregados com iniciais maiúsculas neste Fato Relevante têm o mesmo o
significado que lhes é atribuído no Edital.
Em 4 de dezembro de 2006, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio do
Ofício SRE/GER-1/Nº 2665/2006, deferiu a solicitação submetida pela ALL visando à
retificação do Edital, a fim de fazer constar que, em razão do desdobramento de ações
aprovado pelos acionistas da ALL em 5 de setembro de 2006, na proporção de 10 (dez)
ações desdobradas para 1 (uma) ação original, para cada lote de 1.000 (mil) Ações ON, o
acionista da Ferronorte que escolher a Opção Pagamento em Units terá, sem prejuízo dos
arredondamentos previstos no item 2.4.3 do Edital, o direito de receber 526,35808 ações
de emissão da ALL, em lugar das 52,635808 ações equivocadamente referidas no Edital.
Com o deferimento por parte da CVM, o leilão da oferta, que estava originalmente
agendado para 23 de novembro de 2006, às 13:00 horas, deverá ocorrer em 12 de
dezembro de 2006 (“Data do Leilão”), às 13:00 horas, na Bolsa de Valores de São Paulo
(“BOVESPA”), portanto, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de publicação deste
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se para tanto, até as 18:00 horas de 11 de dezembro de 2006, dia útil imediatamente
anterior à Data do Leilão, credenciando a Unibanco Investshop ou qualquer outra
sociedade corretora de sua livre escolha, autorizada a atuar na BOVESPA, de tal forma
que tal corretora possa representá-lo no leilão. A liquidação financeira da oferta será
realizada no terceiro dia útil após a data de realização do Leilão, ou seja, em 15 de
dezembro de 2006 (“Data da Liquidação”), seja para a Opção Pagamento em Units, seja
para a Opção Pagamento em Moeda.
As novas datas relacionadas à oferta seguem resumidas no quadro abaixo:
Evento
Término do prazo para habilitação
Data do Leilão
Data da Liquidação

Data
Horário
11.12.2006
18:00h
12.12.2006
13:00h
15.12.2006
---

Ficam mantidos, “mutatis mutandis”, os demais termos e condições da oferta previstos no
Edital.
Curitiba, 7 de dezembro de 2006.

Sergio Messias Pedreiro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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