Curitiba, 20 de Janeiro de 2004.

Ilmo. Sr.
Jorge Antônio Tambucci
Supervisor de Relações com Empresas da Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, 111, 33.º andar
Rio de Janeiro – RJ
Via IPE

Ref.: Rerratificação de participação acionária.
Prezado Senhor:
Considerando que, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002 a ALL - América Latina
Logística S.A. ("ALL") comunicou ao Mercado, via IPE:
(i) em 18/06/03, a celebração do Instrumento Particular de Subscrição de Ações
("Contrato de Subscrição"), com seus acionistas controladores e a Latin Freight
Company sociedade constituída sob as leis das Ilhas Cayman, com sede nos escritórios
da Ironshore Corporate Services Limited, Queensgate House, South Church Street, PO
Box 1234, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands ("LFC"). A LFC, que não
detinha qualquer participação na ALL, comprometeu-se, nos termos do Contrato de
Subscrição, a investir montante total em reais (R$) equivalente ao contravalor de
US$20.000.000,00 através da subscrição de novas ações ordinárias e preferenciais de
emissão da ALL, na proporção existente na data do investimento, respeitado o direito de
preferência dos demais acionistas, sendo que a participação do investidor seria
determinada na data do investimento e informada através de novo fato relevante. Ao
investidor seria assegurada participação na administração social, na forma do Contrato
de Subscrição. A obrigação da LFC de realizar a subscrição prevista no Contrato de
Subscrição estava condicionada à ocorrência de determinadas condições suspensivas,
dentre as quais a concessão de autorização prévia para a subscrição, pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, após cuja verificação, com a conclusão do
negócio, seria publicado novo fato relevante;
(ii) em 30/10/03, em complemento ao Fato Relevante do dia 16 de Junho de 2003,
publicado em 23 de Junho de 2003 no Diário Oficial do Estado do Paraná e Jornal

Indústria & Comércio de Curitiba, que naquela data a LFC subscreveu e integralizou
3.005.502.645 (três bilhões, cinco milhões, quinhentas e duas mil, seiscentas e quarenta
e cinco) ações, todas nominativas, sem valor nominal, sendo 1.129.102.682 (um bilhão,
cento e vinte e nove milhões, cento e duas mil, seiscentas e oitenta e duas) ações
ordinárias e 1.876.399.963 (um bilhão, oitocentos e setenta e seis milhões, trezentas e
noventa e nove mil, novecentas e sessenta e três) ações preferenciais, passando a deter o
percentual de 8,23% (oito inteiros e vinte e três centésimos por cento) do capital total da
ALL. Comunicamos também, que naquela data foram eleitos para compor o Conselho
de Administração, 01 (um) conselheiro titular e seu respectivo suplente, indicados pela
LFC;
(iii) em 08/12/03, a homologação do aumento de capital referido em (ii) acima,
mediante Declaração apresentada pela LFC, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM
n.º 358/2002;
(iv) em 06/01/04, a ARCA de 31.12.03 que rerratificou o preço de emissão das ações
deliberadas pela ARCA de 30.10.03, de R$ 18,90 por lote de mil ações para R$ 21,00
por lote de mil ações;
Comunicamos que em virtude do fato de o novo preço por ação indicado no
considerando (iv) acima, a LFC teve alterada a quantidade de ações anteriormente
subscritas, tendo efetivamente subscrito e integralizado 2.704.952.381 (dois bilhões,
setecentos e quatro milhões, novecentas e cinqüenta e duas mil, trezentas e oitenta e
uma) ações, todas nominativas, sem valor nominal, sendo 1.016.277.153 (um bilhão,
dezesseis milhões, duzentas e setenta e sete mil, cento e cinqüenta e três) ações
ordinárias e 1.688.675.228 (um bilhão, seiscentos e oitenta e oito milhões, seiscentas e
setenta e cinco mil, duzentas e vinte e oito) ações preferenciais, passando a deter o
percentual de 7,47% (sete inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) do capital
total da ALL.
Permanecemos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos e
informações adicionais.
Atenciosamente
ALL - América Latina Logística S.A
Sérgio Messias Pedreiro
Diretor de Relações com Investidores

Latin Freight Company
Randolph Freiberg
Diretor

