Curitiba, 20 de Janeiro de 2004.
À
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA
Ilmo. Sr.
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
C/C:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Ilma. Sra.
Elizabeth Lopez Rios Machado
Superintendente de Relações com Empresas

Via IPE

Ref.: Ofício GAE/SAE 0037-04 de 14 de Janeiro de 2004

Prezados Senhores,
Em atenção ao ofício em epígrafe recebido em 14 de Janeiro de 2004 por esta empresa, serve
a presente para esclarecer o quanto segue abaixo.
1) Sobre o valor e forma de pagamento da aquisição de ações representativas do capital da
Logispar Logística e Participações S.A. (“Logispar”).
A ALL – América Latina Logística S.A. (“ALL”) adquiriu as ações representativas do capital
social da Logispar pelo valor de R$ 0,0000001 (um décimo de milionésimo de real) por ação.
As partes ajustaram na oportunidade que o respectivo pagamento poderá ser efetuado pela
ALL aos vendedores até 1º de dezembro de 2004, devendo ser corrigido o preço da aquisição
de acordo com a variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
2) Sobre os reflexos nos negócios da ALL decorrentes da aquisição das ações representativas
do capital da Logispar.
Tendo em vista a aquisição de ações representativas de 99,99% do capital social da Logispar,
a signatária assumiu o controle direto dos negócios da Logispar, e indiretamente passou a
controlar as sociedades argentinas e concessionárias de transporte ferroviário de cargas que
operam a Região Pampeana (província de Buenos Aires), a Região Cuyana (Províncias de
Mendoza, San Luis e San Juan) e o sul da Província de Córdoba e a Região Mesopotâmica
(Províncias de Entre Ríos, Corrientes e Misiones) e o norte da Província de Buenos Aires.

3) Sobre outras “Considerados” importantes.
Finalmente, cumpre esclarecer que, com a aquisição do controle do capital da Logispar, a
ALL decidiu capitalizar os empréstimos que detinha contra essa sociedade, no montante total
de R$ 355.888.113,45 (trezentos e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil,
cento e treze reais e quarenta e cinco centavos), o que levou a efeito após a aprovação
manifestada na Assembléia Geral Extraordinária realizada às 14:00 horas de 31 de dezembro
de 2003.
Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
Sérgio Messias Pedreiro
Diretor de Relações com Investidores

