ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
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 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:
Marcelo Lyra Machado De Carvalho
Gerente de Relações com Investidores
(41) 2141-7595
ir@all-logistica.com
Curitiba, 14 de agosto de 2014.
Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relações com Investidores

À
ALL AMERICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
A/C: Diretor de Relações com Investidores
Prezados Senhores,
Vimos, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, informar que FUNDOS DE
INVESTIMENTOS (em conjunto denominados “FUNDOS”), geridos isoladamente ou
em conjunto por (i) OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS
DE TERCEIROS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.395.883/0001-08, (ii)
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
01.608.570/0001-21 e (iii) OPPORTUNITY GESTÃO INTERNACIONAL DE
RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.647.907/0001-11, em negociações
realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, no período de 17
de julho de 2014 a 11 de agosto de 2014, ALIENARAM, em conjunto, 2.699.600 ações
ordinárias de emissão da ALL AMERICA LATINA LOGÍSTICA S.A. (ALL3)
(“Companhia”) e DEVOLVERAM EM EMPRÉSTIMO, em conjunto, 354.680 ações
ordinárias de emissão da Companhia, passando a deter, em conjunto, no fechamento do
dia 11 de agosto de 2014, 32.138.651 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Portanto, a participação dos FUNDOS na Companhia representa atualmente 4,67% das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Ressalte-se que a posição mantida pelos INVESTIDORES decorre exclusivamente de
suas respectivas estratégias de investimento, não tendo o objetivo de alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.
Comunicamos, ainda, que os INVESTIDORES (i) não detêm bônus de subscrição,
direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis
em ações de emissão da Companhia; e (ii) não firmaram acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS
LTDA.

OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.

OPPORTUNITY GESTÃO INTERNACIONAL DE RECURSOS LTDA

