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CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 413.000.19886
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
A ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., (“ALL”, Bovespa: ALLL11), em atenção ao
estabelecido no artigo 12 da Instrução CVM n° 358/2002, comunica ao mercado o
recebimento da correspondência cujo teor transcreve-se abaixo:
“DIFI-083/2009
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2009.
Ilmo Sr.
Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relações com Investidores da
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
Rua Emilio Bertolini, 100
Cajuru - Curitiba – PR
82920-030
Assunto : Divulgação de Aquisição de Participação Acionária Relevante
Prezado Senhor,
Em atenção ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM 358 de 03 de janeiro de 2002,
(alterada pelas Instruções CVM 369/2002 e 449/2007), que trata da divulgação de
informação sobre aquisição e alienação de participação acionária relevante, informamos
que a posição acionária da Petros atingiu, de forma direta e indireta (na qualidade de
detentor de 25% (vinte e cinco por cento) das quotas do Fundo de Investimento em
Participações BRZ ALL), em 19 de agosto de 2009, o percentual de 5,02% das ações
preferenciais da ALL – América Latina Logística S.A., conforme abaixo:

Código de Negociação
(Unit ALLL11) *
FIP BRZ ALL
Participação Direta
Total

Número de
Units
5.254.471
18.524.710
23.779.181

Número de
ações PN
21.017.882
74.098.840
95.116.722

% de
Participação em
PN
1,11%
3,91%
5,02%

* Unit ALL11 - Certificados de Depósito de Ações emitidos pelo Banco Itaú S.A.,
livres de ônus, gravames ou qualquer tipo de embaraço, representativos, cada um
deles, de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais, todas elas escriturais,
nominativas e sem valor nominal.
2. A Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros é entidade fechada de previdência
complementar, com sede na Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040030 e está registrada no CNPJ/MF sob o nº 34.053.942/0001-50.
3. O objetivo da aquisição da participação societária visa o investimento de longo prazo
na ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. para obter ganhos financeiros provenientes
de seu crescimento esperado e não tem como objetivo alterar a composição do controle ou
a estrutura administrativa da Sociedade.
4. Cabe ressaltar que a Petros não possui bônus de subscrição, bem como direitos de
subscrição de ações e de opções de compra de ações e, também não detém debêntures
conversíveis de emissão da ALL e não foram celebrados quaisquer contratos ou acordos
que regulem o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
emitidos pela ALL.
5. Para quaisquer esclarecimentos adicionais ou comentários que V.Sas. julguem
necessários quanto ao assunto, por favor contatar-nos, pelo que, informamos-lhes os dados
para contato: Luís Carlos Fernandes Afonso, endereço eletrônico: lcafonso@petros.com.br
ou pelos telefones 21 2506-0587 ou 2506-0588.
Atenciosamente,
Luís Carlos Fernandes Afonso
Diretor Financeiro e de Investimentos”

A Companhia não é responsável pelo conteúdo das informações apresentadas. Para
informações adicionais, favor contatar nosso Departamento de Relações com Investidores:
Gustavo Portella Reichmann
Gerente de Relações com Investidores
(41) 2141-7595
ir@all-logistica.com

Carlos Eduardo Annibelli Baron
Analista de Relações com Investidores
(41) 2141-7465
ir@all-logistica.com

Curitiba, 25 de agosto de 2009.

Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relações com Investidores

