ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 41.3.00019886
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
A ALL - América Latina Logística S.A., companhia aberta com sede na Rua Emílio
Bertolini, 100, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº
02.387.241/0001-60 (“Companhia”), tendo em vista a proposta da administração a ser
deliberada pelos acionistas na Assembléia Geral Extraordinária convocada para o
próximo dia 2 de outubro (“AGE”) e em resposta ao ofício GAE/CREM 2111/09 de 17
de setembro de 2009, assim transcrito “(...) Considerando os termos do edital de
convocação da AGE de 02/10/2009 e da ata da RCA de 16/09/2009 solicitamos nos
informar, para fins de orientação ao mercado, a porcentagem a que os acionistas terão
direito a subscrever no período de preferência, referente à 7ª emissão de debêntures.
(...)”, comunica aos acionistas e ao mercado o que segue.
Em observação aos termos do artigo 171, §3º da Lei 6.404/76, aqueles que sejam
acionistas da Companhia (detentores de ações ordinárias, preferenciais ou certificados
de depósito (“Unit”) na data da AGE que aprovar a 7ª emissão das debêntures, terão o
direito de preferência na subscrição das debêntures na proporção de 1 (uma) ação (seja
ordinária ou preferencial) para 0,00374665 debênture ou 1 (uma) Unit para 0,01873327
debênture. Esclarecemos ainda estes valores foram arredondados para 8 (oito) casas
decimais e baseados na composição acionária da Companhia 17 de setembro de 2009 e
poderão sofrer alteração até a data da realização da AGE em virtude (i) da diferença de
arredondamento das casas decimais; e/ou (ii) da transferência de ações da conta Ações
em Tesouraria em razão do exercício de opções no âmbito do Plano de Opção de
Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 1° de abril de 1999; e/ou (iii) da aquisição de ações no mercado autorizada
pelo Terceiro Programa de Recompra de Ações aprovado na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 1 de outubro de 2008. Alertamos que a proposta da
administração está sujeita à aprovação pela AGE, que pode prová-la, rejeitá-la ou
modificá-la.

Curitiba, 18 de setembro de 2009.

Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relações com Investidores

