COMUNICADO AO MERCADO
A ALL - América Latina Logística S.A., companhia aberta, com sede na Rua Emílio Bertolini, nº 100, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60 (“Companhia”), determinados beneficiários do plano de opções de compra de ações da Companhia que tenham informado, até
14 de junho de 2004, inclusive, à Companhia e às Instituições Intermediárias (definidas a seguir), por escrito, sobre a quantidade de opções de sua titularidade que serão exercidas, e dos acionistas Brasil Private Equity - Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre, GEEMF II Latin America LLC, Latin Freight Company,
Railtex Global Investments LLC, União Transporte Interestadual de Luxo S.A., Spoornet do Brasil Ltda., Companhia Atual de Transportes, Advance Administração e Participações Ltda. e Tarcísio Schettino Ribeiro (em conjunto, os “Acionistas Ofertantes”), em conjunto com o Banco Pactual S.A. (“Pactual” ou “Instituição Líder”)
e o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch” e, em conjunto com o Pactual, “Instituições Intermediárias”), comunicam, nos termos do disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), que foram requeridos à
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 15 de março de 2004, os pedidos de registro de distribuição pública primária (“Distribuição Primária”) de 5.750.000 ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações”) e distribuição pública secundária (“Distribuição Secundária”) de 1.943.358 Ações, de
emissão da Companhia no Brasil (“Oferta Brasileira”), com base nos termos abaixo expostos. Simultaneamente à Oferta Brasileira, será realizada uma oferta de 1.903.321 Global Depositary Receipts (“GDRs”), representativos de Ações de propriedade dos acionistas Brazilian Equity Investments III Limited, Brazilian Equity Limited,
Brazilian Securities (Netherlands) BV, Emerging Markets Capital Investments, Ralph Partners I LLC, Unicorp Bank & Trust, exclusivamente no exterior, para investidores institucionais (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”). Cada GDR representa 02 (duas) ações preferenciais.
1. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA BRASILEIRA

2.4. Regras para a Alocação das Ações entre os Investidores: Na alocação das Ações entre os investidores, será observado o seguinte:

1.1. Público Alvo: A Oferta Brasileira é direcionada a (i) pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas no Brasil que não sejam consideradas investidores
institucionais (conforme definido a seguir), incluindo determinados beneficiários do plano de opção de compra de ações da Companhia (“Beneficiários”),
empregados da Companhia e de suas subsidiárias (sendo os empregados que não forem beneficiários, os “Empregados”), e clubes de investimento
(“Investidores Não Institucionais”); (ii) instituições financeiras, fundos e clubes de investimentos, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM ou na Bovespa, seguradoras, entidades
de previdência complementar e de capitalização, pessoas jurídicas com patrimônio líquido superior a R$ 5,0 milhões e investidores estrangeiros institucionais
(“Investidores Institucionais”) e (iii) Investidores Não Institucionais da Coleta (conforme definido abaixo).

2.4.1. As Ações deverão ser colocadas de acordo com as seguintes regras de prioridade: (i) serão desenvolvidos esforços para alocar 10%
(dez por cento) das Ações (incluindo-se neste cômputo as Ações representadas por GDRs a serem vendidas na Oferta Internacional, “Ações da Oferta Global”)
a Investidores Não Institucionais. Desse montante, 1% (um por cento) das Ações da Oferta Global deverá ser alocado prioritariamente aos Empregados
e Beneficiários, sendo que as Instituições Intermediárias deverão priorizar o atendimento aos Pedidos de Reserva feitos pelos Empregados (devendo a diferença
entre o limite de 1% (um por cento) das Ações da Oferta Global e as Ações reservadas pelos Empregados ser alocada aos Beneficiários, se houver demanda)
e
(ii) as demais Ações deverão ser alocadas a Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais da Coleta.

1.2. Valor, Quantidade, Espécie e Forma das Ações a serem Distribuídas na Oferta Brasileira: Na Oferta Brasileira, serão ofertadas Ações, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. As Ações objeto da Distribuição Secundária são de titularidade dos Acionistas Ofertantes.
Os Beneficiários que, até 14 de junho de 2004, inclusive, informarem à Companhia e às Instituições Intermediárias, por escrito, a quantidade de opções de
sua titularidade que serão exercidas e o número de Ações a serem vendidas, poderão oferecer tais Ações assim adquiridas na Distribuição Secundária.

2.4.2. Na hipótese de os Pedidos de Reserva efetuados por Empregados exceder 1% (um por cento) das Ações da Oferta Global, haverá alocação
proporcional entre os Empregados, até atingir esse limite de 1% (um por cento). Além disso, caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos
Empregados fique abaixo de 1% (um por cento) das Ações da Oferta Global, e os Pedidos de Reserva dos Beneficiários exceda a diferença entre 1%

A Oferta Brasileira será realizada, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 400, com esforços de venda

(um por cento) das Ações da Oferta Global e a quantidade de Ações objeto dos Pedidos de Reserva dos Empregados, haverá rateio entre esses Beneficiários.

no exterior. A quantidade total de Ações objeto da Oferta Brasileira poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% (quinze por cento) do total

Em nenhuma hipótese, os Beneficiários e Empregados poderão adquirir Ações acima do limite de 1% (um por cento) das Ações da Oferta Global.

de Ações inicialmente ofertado no Brasil (“Ações Adicionais”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Ofertantes à Merrill Lynch, destinada

O saldo eventualmente não utilizado do depósito efetuado por cada Empregado será devolvido a ele, sem juros ou correção monetária, e sem reembolso

exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado, pelo Pactual e Merril Lynch, em conjunto, no decorrer da

da quantia relativa à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF

Oferta Brasileira (“Opção”). A Opção poderá ser exercida parcial ou integralmente, durante o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação

(“CPMF”), no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação.

do anúncio de início da Distribuição Primária e da Distribuição Secundária (“Anúncio de Início”), nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente

2.4.3. Na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais ser igual ou inferior ao montante de 10%

ofertadas. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a quantidade total de Ações objeto da Oferta Brasileira poderá ser acrescida, a critério da

(dez por cento) das Ações da Oferta Global, não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas as suas

Companhia e dos Acionistas Ofertantes, de até 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Brasileira.

reservas (observado o limite previsto no item 2.4.2 acima). Quaisquer sobras no lote originalmente alocado aos Investidores Não Institucionais serão destinadas

1.3. Preço por Ação e Período de Colocação: O preço por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva (definido no item 2.3)

aos Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais, no montante que exceder o Valor Máximo (“Investidores Institucionais da Coleta”).

e (ii) a apuração do resultado da coleta de intenções de investimento, a ser realizada pelas Instituições Intermediárias, com fundamento no disposto no artigo 170, III,

2.4.4. Na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais exceder 10% (dez por cento) das Ações da Oferta Global,

da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Estima-se que o Preço por Ação será entre R$ 40,00 e
R$ 49,00, podendo, todavia, ser fixado fora desta faixa. O prazo para a colocação e aquisição das Ações será de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da
publicação do Anúncio de Início (“Período de Colocação”), no último dia do qual ocorrerá a liquidação física e financeira da Oferta Brasileira (“Data de Liquidação”).
1.4. Descontos Concedidos: Aos Empregados que decidirem participar da Oferta Brasileira será concedido um desconto de 10% (dez por cento) sobre o
Preço por Ação, e também será concedida prioridade na alocação, até o limite de 1% (um por cento) de Ações da Oferta Global, conforme item 2.4.2.
Desses investidores, poderá ser requerido, ao critério da instituição em que tais investidores venham a efetuar o Pedido de Reserva, depósito integral, à vista,
em reais, do valor do investimento pretendido, em instituição que possa acatar Pedidos de Reserva, conforme este Comunicado, e sob responsabilidade da
Instituição Líder. O investidor poderá estipular no Pedido de Reserva, como condição de sua confirmação, o preço máximo para as Ações. Ele deverá também

será realizado, entre todos os Investidores Não Institucionais que tiverem realizado Pedidos de Reserva (observado o limite previsto no item 2.4.2 acima), o rateio
proporcional de tal montante, acrescido das Ações que não tiverem sido adquiridas pelos Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais da Coleta.
2.4.5. Na hipótese de não haver a conclusão da Distribuição Primária e da Distribuição Secundária, de resilição do contrato de colocação de ações de emissão
da Companhia, desistência do Pedido de Reserva na forma do item 2.3.1 acima, ou na hipótese de o preço por Ação determinado em coleta de intenções de
investimento ser superior ao preço máximo indicado pelo Investidor Não Institucional no Pedido de Reserva, os Pedidos de Reserva serão considerados
automaticamente cancelados e o valor do depósito efetuado por cada Empregado será devolvido a ele, sem juros ou correção monetária, e sem reembolso da
quantia relativa à CPMF, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o cancelamento do Pedido de Reserva.

obrigar-se a não dispor das Ações por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação do Anúncio de Início, sob pena de ver-se obrigado de

2.4.6. Quaisquer Ações que não sejam colocadas junto aos Investidores Não Institucionais deverão ser integralmente colocadas junto aos Investidores

entregar imediatamente à Companhia montante equivalente a tal desconto.

Institucionais e aos Investidores Não Institucionais da Coleta (no montante que exceder o Valor Máximo), inclusive na hipótese de o Investidor Não Institucional

1.5. Regime: As Ações serão colocadas por instituições financeiras coordenadas pelas Instituições Intermediárias, em regime de garantia firme de liquidação,

desistir de seu Pedido de Reserva ou deixar de cumprir pontualmente suas obrigações de acordo, respectivamente, com os itens 2.3.1 e 2.5.1. As Instituições

nos termos do item 2.6. Serão contratados agentes internacionais para realizar, exclusivamente no exterior, esforços de venda de Ações junto a investidores

Intermediárias deverão alocar suas Ações em conformidade com o plano de distribuição, desenvolvido em conjunto com a Companhia e determinados Acionistas

institucionais, residentes e domiciliados no exterior, a serem empreendidos nos Estados Unidos da América, nos termos da Regra 144A dos Estados Unidos

Ofertantes, o qual deverá levar em conta o objetivo de criar uma base diversificada de acionistas, observando-se, para isso, os diferentes critérios de avaliação

da América, e nos demais países, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, e em conformidade com os procedimentos

sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macro-econômica internacional e brasileira, assim como as relações com clientes e

previstos no Regulamento S dos Estados Unidos da América. Não haverá registro das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais

outras considerações de natureza comercial ou estratégica da Companhia, de determinados Acionistas Ofertantes e das Instituições Intermediárias.

de qualquer outro país, exceto o Brasil.

2.4.7. Não serão negociados recibos de subscrição e/ou recibos de venda de ações durante o Período de Colocação.

1.6. Direitos, Vantagens e Restrições das Ações a serem Distribuídas: As Ações garantirão aos seus titulares dividendos e todos os demais direitos que

2.4.8. Caso haja excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Brasileira, será vedada a colocação de Ações junto a controladores ou

forem conferidos aos demais detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia, a partir da data de sua aquisição, nos termos da Lei das

administradores das Instituições Intermediárias ou Instituições Consorciadas, da Companhia ou de outras pessoas vinculadas à Oferta Global, bem como

Sociedades por Ações, do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível II da Bovespa

seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais de segundo grau, excetuada a colocação de Ações junto a tais pessoas que

(“Regulamento do Nível 2” e “Nível 2”), incluindo:

venham a participar da Oferta Brasileira, conforme item 2.3, até o montante do Valor Máximo.

• direito de voto nas seguintes matérias: (a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à integralização
de aumento de capital da Companhia; (c) escolha de empresa especializada para determinação do valor econômico das ações da Companhia, para fins das
ofertas públicas em caso de cancelamento de registro de companhia aberta e saída do Nível 2; e (d) alteração ou revogação de dispositivos do
Estatuto Social que resultem no descumprimento, pela Companhia, das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento do Nível 2;
• direito de voto no que diz respeito à aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de terceiros,
assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, no futuro, por força de disposição legal ou estatutária,

2.4.9. Na alocação das Ações na Oferta Brasileira, cada uma das Instituições Intermediárias ou Instituições Consorciadas deverá alocar prioritariamente as
Ações da Oferta Global à Companhia, para fins da Distribuição Primária, em número equivalente a 50% das Ações da Oferta Global e a parcela
remanescente será alocada aos Acionistas Ofertantes, para fins da Distribuição Secundária.
2.5. Aquisição das Ações: Todos os investidores da Oferta Brasileira irão realizar a subscrição ou aquisição das Ações mediante pagamento à vista, em
reais, no ato da aquisição ou subscrição, conforme o caso, observando-se o procedimento disposto no item 2.5.1.
2.5.1. Até as 16:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à publicação do Anúncio de Início, cada Investidor Não Institucional será informado,

a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembléia Geral; e
• em caso de alienação do poder de controle da Companhia, os acionistas detentores de ações preferenciais terão o direito de receber por suas ações o
mesmo valor que o acionista controlador alienante venha a receber pela alienação das ações de que é titular.

pela Instituição Intermediária ou Instituição Consorciada em que tiver efetuado o Pedido de Reserva, acerca da quantidade de Ações a ser adquirida por tal
Investidor Não Institucional e o valor devido. Até as 10:30 horas da Data de Liquidação, o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento,
nos termos do respectivo Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis (observado o disposto no item 1.4). Não havendo o pagamento pontual,

1.7. Autorizações Societárias: A Distribuição Primária e o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a exclusão

o Pedido de Reserva será considerado descumprido e poderá ser cancelado.

do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 7º de seu Estatuto
Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia antes da concessão do registro da Oferta Brasileira pela CVM.

2.6. Ações Objeto da Garantia Firme: Caso as Ações objeto da garantia firme não sejam totalmente colocadas no Período de Colocação, as Instituições
Intermediárias adquirirão, na Data de Liquidação, a quantidade de Ações não adquiridas e pagas na Oferta Brasileira, pelo Preço por Ação.

2. PROCEDIMENTO

2.7. Prazo para Colocação das Ações: A aquisição das Ações durante a Oferta Brasileira, inclusive no caso de revenda pelas Instituições Intermediárias,

2.1. Data Estimada: A Oferta Brasileira terá início após a apuração do resultado da coleta de intenções de investimento, a concessão dos registros pela

poderá ser realizada, pelo Preço por Ação, até a data da publicação do anúncio de encerramento da Distribuição Primária e da Distribuição Secundária,

CVM e a publicação do Anúncio de Início. Estima-se que o início da Oferta Brasileira ocorrerá em 24 de junho de 2004.

o que deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da data de publicação do Anúncio de Início.

2.2. Forma de Colocação e Local de Distribuição: As Ações serão colocadas pelas Instituições Intermediárias diretamente ou por meio de instituições e

2.8. Estabilização de Preços: A Merrill Lynch, por intermédio de sua corretora, poderá realizar atividades de estabilização em relação ao Preço por

corretoras consorciadas, perante Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais, de acordo com as regras de alocação previstas no item 2.4.

Ação. As atividades de estabilização poderão ser realizadas no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do Anúncio de Início.

A Oferta Brasileira será conduzida em mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM nº 400.

Para tal fim, será celebrado contrato de prestação de serviços de estabilização de preço de ações preferenciais de emissão da Companhia,

2.3. Investidores Não Institucionais: Os Investidores Não Institucionais que sejam (a) administradores da Companhia ou suas subsidiárias, incluindo

conforme minuta a ser previamente aprovada pela CVM.

Beneficiários; (b) controladores ou administradores das Instituições Intermediárias e de Instituições Consorciadas e (c) outras pessoas vinculadas à Oferta
Brasileira, bem como seus cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até segundo grau das pessoas identificadas nos itens (a), (b) e

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(c) deverão realizar seus Pedidos de Reserva, necessariamente, em 14 de junho de 2004, inclusive. Aos demais Investidores Não Institucionais, será concedido

A instituição financeira escrituradora e depositária das Ações é o Banco Itaú S.A., situado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 6º andar,

o prazo iniciado em 14 de junho de 2004, inclusive, e encerrado em 22 de junho de 2004, inclusive (“Período de Reserva”), para realizarem reservas

na capital do Estado de São Paulo.

destinadas à aquisição de Ações. Deverão ser preenchidos formulários específicos (“Pedidos de Reserva”) nas dependências das Instituições Intermediárias,
instituições consorciadas e instituições subcontratadas indicadas neste Comunicado e participantes especiais credenciadas na CBLC (“Instituições

A instituição financeira custodiante das Ações será a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC, situada na Rua XV de Novembro, nº 275,

Consorciadas”), os quais serão acatados por cada uma das Instituições Intermediárias ou Instituições Consorciadas, desde que sejam admitidos como

na capital do Estado de São Paulo.

clientes, de acordo com as suas regras e políticas próprias. Nenhum Investidor Não Institucional poderá fazer Pedido de Reserva em mais de uma instituição.
2.3.1. No ato da reserva, deverá ser indicado o valor pretendido do investimento, entre um mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) e um máximo de

A Companhia e as Instituições Intermediárias realizarão apresentações aos investidores (roadshow) em São Paulo e Rio de Janeiro, no período entre a data
em que o prospecto preliminar for divulgado e a data em que for determinado o preço da Ação.

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (“Valor Máximo”) por Investidor Não Institucional, podendo o Investidor Não Institucional especificar o preço máximo
ao qual seu pedido estará vinculado. O Pedido de Reserva é irrevogável e irretratável. O Investidor Não Institucional somente poderá desistir da reserva nos

O Prospecto Preliminar está disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e/ou páginas da Internet: (i) ALL - América Latina Logística S.A.,

casos específicos previstos nos artigos 20, 27 e 45, § 4º, da Instrução CVM nº 400, devendo tal desistência ser justificada pelo Investidor Não Institucional,

situada na Rua Emílio Bertolini, nº 100, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, ou pelo site “www.all-logistica.com”; (ii) Banco Merrill Lynch de Investimentos

por escrito, até as 16:00 horas do quinto dia útil imediatamente posterior à respectiva suspensão, cancelamento, modificação ou divergência relevante entre

S.A., situado na Avenida Paulista, nº 37, 3º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site “www.merrilllynch-brasil.com.br”; (iii) Banco Pactual S.A.,

as informações do prospecto preliminar e do prospecto definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de

situado na Avenida República do Chile, nº 230, 28º e 29º andares, na capital do Estado do Rio de Janeiro, e na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º andar,

investimento, mediante notificação (“Notificação”) para a Instituição Intermediária ou Instituição Consorciada que tiver recebido o Pedido de Reserva.

na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site “www.pactual.com.br”; (iv) na Comissão de Valores Mobiliários, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111,

Nos casos descritos acima, o valor do depósito eventualmente efetuado por Investidores Não Institucionais será devolvido a eles, sem juros ou correção

5º andar, na capital do Estado do Rio de Janeiro e na Rua Formosa, nº 367, 20º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site “www.cvm.gov.br”

monetária, e sem reembolso da quantia relativa à CPMF, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento da Notificação pela instituição.

e (v) na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, situada na Rua XV de Novembro, nº 275, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site “www.bovespa.com.br”.

2.3.2. Na Data de Liquidação, cada Instituição Intermediária ou Instituição Consorciada, conforme o caso, em que o Pedido de Reserva tenha sido realizado,

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA BRASILEIRA.

entregará ao Investidor Não Institucional, que com ela tenha feito a reserva, o número de Ações indicado conforme o item 2.5.1. Caso haja fração de Ação,
o pedido será atendido exclusivamente com relação ao número inteiro, não devendo ser atendido o valor fracionário.

Maiores informações sobre a Oferta Brasileira poderão ser obtidas com as Instituições Intermediárias, Instituições Consorciadas ou na CVM.

INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA

INSTITUIÇÃO LÍDER

INSTITUIÇÕES SUBCONTRATADAS

Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

* Outras corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas junto à CBLC poderão participar da Oferta Brasileira, na qualidade de Participantes Especiais, conforme divulgado no site da CBLC (www.cblc.com.br)
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CORRETORAS CONSORCIADAS*

