ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

COMUNICADO AO MERCADO

A ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., (“ALL”, Bovespa: ALLL3), em atenção ao
estabelecido no artigo 12 da Instrução CVM n° 358/2002, comunica ao mercado o
recebimento, em 1 de setembro de 2011, da correspondência cujo teor se anexa ao presente.
A Companhia não é responsável pelo conteúdo das informações apresentadas. Para
informações adicionais, favor contatar nosso Departamento de Relações com Investidores:
Carlos Eduardo Annibelli Baron
Gerente de Relações com Investidores
(41) 2141-7595
ir@all-logistica.com

Curitiba, 1 de setembro de 2011.

Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relações com Investidores

Fairport, New York, United States, September 1,
2011.

Fairport, New York, United States, 1 Setembro de
2011.

Ref: Disclosure of significant ownership
interest in All American Latina Logistica.

Ref.: Divulgação de participação acionária
relevante na All American Latina Logistica.

Dear Sirs,

Prezados Senhores,

Manning & Napier Advisors, Inc. (“MNA”),
in its capacity as discretionary investment
management (administradora de carteiras)
outside Brazil, in compliance with the Article 12
of the CVM Instruction No. 358, dated January
3, 2002, as amended (“CVM Instruction 358”),
hereby submits, respectfully, the attached
information, given the fact that discretionary
investment management clients outside Brazil
under its administration have acquired
ownership interest of 5.01% of all common
shares issued by All American Latina Logistica
(“Company”), which corresponds to, currently,
34,528,660 common shares, as a result of recent
acquisition of the Company’s common shares
through certain transactions on stock exchanges,
directly or through American Depositary
Receipts - ADRs.

Manning & Napier Advisors, Inc. (“MNA”),
na qualidade de administradora de carteiras de
clientes
fora
do
Brasil
com
poderes
discricionários, em cumprimento ao que
estabelece o artigo 12 da Instrução CVM nº 358,
de 3.1.2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358/02”), vem, respeitosamente, à presença de
V.Sa. apresentar as informações anexas, em razão
de carteiras de clientes fora do Brasil com poderes
discricionários sob sua administração terem
adquirido participação de 5.01% do total de ações
ordinárias de emissão da All American Latina
Logistica
(“Companhia”),
que
totalizam,
atualmente, 34,528,660, ações ordinárias, como
conseqüência de recente aquisição de ações
ordinárias da Companhia em operações realizadas
em bolsa de valores, diretamente ou através de
American Depositary Receipts - ADRs.

All American Latina Logistica,
Attn.: Rodrigo Barros de Moura Campos
Investors Relationship Officer
ALL - América Latina Logística S.A.
Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas
Curitiba –Paraná, 82920-030,
This is a minority investment that does not
involve a change in the composition of corporate
control or a change in the management structure
of the Company. There are no convertible
debentures already held, directly or indirectly,
by MNA or related person, nor any agreement or

All American Latina Logistica,
At.: Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relações com Investidores,
ALL - América Latina Logística S.A.
Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas
Curitiba –Paraná, 82920-030,
Trata-se de um investimento minoritário que não
altera a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia. Não há debêntures
conversíveis em ações detidas, direta ou
indiretamente, pela MNA ou pessoa a ela ligada,
nem qualquer acordo ou contrato regulando o
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contract regulating voting rights or the purchase
and sale of securities issued by the Company, to
which MNA or any related person is a party.

Please do not hesitate to contact us should you
need any further clarifications. For any matters
relating to this letter, please contact Jodi
Hedberg (phone: 585-325-6880; e-mail:
jhedberg@manning-napier.com);
or
Karen
Zugibe
(phone:
585-325-6880;
e-mail:
kzugibe@manning-napier.com).

exercício do direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliários de emissão da Companhia
em que MNA ou pessoa a ela ligada seja parte.

Permanecemos à disposição de V.Sa. para
quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários, e solicitamos que os contatos de V.Sa.
com relação à presente correspondência, sejam
por meio de Jodi Hedberg (fone: 585-325-6880;
e-mail: jhedberg@manning-napier.com) ou de
Karen Zugibe (fone: 585-325-6880; e-mail:
kzugibe@manning-napier.com).

Very truly yours,
Atenciosamente,
Manning & Napier Advisors, Inc.

________________________________________
Jodi L. Hedberg
Director of Compliance
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All American Latina Logistica

Publicly-held Company

Companhia Aberta

C.N.P.J. No. 02387241/0001-60
N.I.R.E. 902.525.72-67
In accordance with article 12 of CVM Instruction
No. 358 of January 3, 2002, Manning &
Napier Advisors, Inc., a company organized
and existing under the laws of United States,
with its principal place of business at 290
Woodcliff Drive, Fairport, New York 14450
(“MNA”), in its capacity as discretionary
investment manager (administradora de
carteiras) outside Brazil, hereby informs that
discretionary investment management clients
outside Brazil under its administration have
acquired ownership interest of 5.01% of all
common shares issued by All American Latina
Logistica (“Company”), which corresponds,
currently, to 34,528,660 common shares, as a
result of recent acquisition of the Company’s
common shares through certain transactions on
stock exchanges, directly or through American
Depositary Receipts - ADRs. This is a minority
investment that does not involve a change in the
composition of corporate control or a change in
the management structure of the Company.
There are no convertible debentures already
held, directly or indirectly, by MNA or related
person, nor any agreement or contract
regulating voting rights or the purchase and sale
of securities issued by the Company, to which
MNA or any related person is a party.

C.N.P.J. nº. 02387241/0001-60
N.I.R.E. 902.525.72-67
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da
Instrução CVM nº 358, de 3.1.2002, Manning &
Napier Advisors, Inc., sociedade constituída e
existente de acordo com as leis dos United States,
com sede na290 Woodcliff Drive, Fairport, New
York 14450 (“MNA”), na qualidade de
administradora de carteiras de clientes fora do
Brasil com poderes discricionários, comunica que
carteiras de clientes fora do Brasil com poderes
discricionários sob sua administração adquiriram
participação de 5.01% do total de ações ordinárias
de emissão da All American Latina Logistica
(“Companhia”), que totalizam, atualmente,
34,528,660 ações ordinárias, como conseqüência
de recente aquisição de ações ordinárias da
Companhia em operações realizadas em bolsa de
valores, diretamente ou através de American
Depositary Receipts - ADRs. Trata-se de um
investimento minoritário que não altera a
composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia. Não há debêntures
conversíveis em ações detidas, direta ou
indiretamente, pela MNA ou pessoa a ela ligada,
nem qualquer acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliários de emissão da Companhia
em que MNA ou pessoa a ela ligada seja parte.
1 Setembro de 2011.

September 1, 2011.
Manning & Napier Advisors, Inc.

________________________________________
Jodi L. Hedberg
Director of Compliance
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