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

TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845
Companhia Aberta
Categoria A

VETORIAL
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.066.789/0001-58
NIRE 31.300.028.356

COMUNICADO AO MERCADO
A ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. (“ALL”) e a TRIUNFO PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS S.A. (“Triunfo”), em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado
em 25 de setembro de 2013, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
a Vetria Mineração S.A. (por meio de sua subsidiária), sociedade que atua no beneficiamento,
transporte, comercialização e exportação de minério de ferro (“Vetria”), assinou contrato com a
MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”) referente ao arrendamento de direitos
minerários localizados em Corumbá, Mato Grosso do Sul, com a previsão de assunção de
determinados contratos.
O arrendamento dos direitos minerários da MMX Corumbá contempla (i) planta de beneficiamento
de minério de ferro com capacidade de produção atualmente de 2 milhões de toneladas de minério
de ferro por ano, (ii) requerimentos e concessão de lavra, e requerimentos e alvarás de pesquisa
correspondentes a uma área de mais de 100.000.000 m², e (iii) estoque de minério de ferro já
lavrado.
De acordo com os termos contratados, o valor do arrendamento é fixo e anual de US$ 500.000,00
(quinhentos mil dólares norte americanos) a ser pago em parcelas mensais, correspondentes a 1/12
(um doze avos), em reais, do referido montante, a partir do 4º mês da data de sua celebração e
vigente pelo prazo de 36 meses, valor este que poderá ser parcialmente abatido na hipótese de
conclusão da compra pela Vetria da totalidade das ações de emissão da MMX Corumbá.
A referida transação contempla, ainda, a assinatura de documento para aquisição futura, pela Vetria,
da totalidade das ações de emissão da MMX Corumbá.
Tanto o arrendamento dos direitos minerários como a eventual aquisição da totalidade das ações de
emissão da MMX Corumbá pela Vetria estão condicionados ao cumprimento de diversas condições
suspensivas, como a obtenção de aprovações pertinentes por parte das autoridades governamentais
competentes, dentre elas a liberação do arrolamento fiscal que atualmente recai sobre as ações de
emissão da MMX Corumbá, para fins de venda do ativo.
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