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

COMUNICADO AO MERCADO

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., companhia aberta com sede na Rua Emílio
Bertolini, 100, sala 01, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 02.387.241/0001-60, em atenção ao estabelecido no Ofício Circular
CVM/SGE/001/03 e no artigo 12 da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002,
comunica ao mercado o recebimento da correspondência cujo teor transcreve-se abaixo,
em tradução livre do inglês para o português: “4 de agosto de 2006. Ao Secretário da
Companhia. ALL – América Latina Logística S.A. Rua Emílio Bertolini, 100, Vila
Oficinas, Curitiba, PR, Brazil. Ref.: Propriedade de Ações em Circulação. Prezado
Senhor ou Senhora: Esta carta é apresentada em nome de Janus Capital Management
LLC (“Janus”) em conformidade com o artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, para
fins de informar propriedade significativa da ALL – América Latina Logística S.A.
(“Companhia”). Janus é uma consultoria de investimentos registrada de acordo com o
U.S. Investment Advisors Act de 1940 e oferece consultoria em investimentos a vários
fundos mútuos e outros investidores (“Clientes Janus”). As ações de emissão da
Companhia são detidas por Janus em nome de vários Clientes Janus apenas com a
finalidade de investimento e não para fins de controle. Seguem informações relativas a
Janus e à propriedade de ações de emissão da Companhia: Endereço: 151 Detroit
Street, Denver, Colorado 80206. Tipo de pessoa jurídica: “Limited Liability
Company”. Estado e País de constituição: Delaware, E.U.A. Natureza do seu interesse:
Janus detém todas as ações registradas em seu nome unicamente na qualidade de
consultor de investimentos dos Clientes Janus. Janus não tem qualquer interesse
econômico sobre as ações de emissão da Companhia (tais como direito a dividendos ou
ganho de capital resultante de alienação das ações). De uma forma geral, Janus detém
o direito de voto relativo às ações detidas em nome dos Clientes Janus. Percentual
detido: No fechamento dos negócios (horário padrão da costa leste dos Estados Unidos
– Eastern Standard Time) da quinta-feira dia 12 de maio de 2005 (*), Janus detinha
poderes de voto e/ou de alienação relativos a um total de 2.714.380 ações ordinárias de
emissão da Companhia, em nome de vários Clientes Janus. Nossos registros indicam
que Janus atualmente detém 6,09% das ações ordinárias de emissão da Companhia. O
percentual referido foi calculado com base no nosso entendimento de que o capital da
Companhia é representado por 44.543.000 ações. (*) Anteriormente, Janus informava
a propriedade de ações de companhias brasileiras sempre que sua participação atingia
10% das ações. Recentemente veio ao nosso conhecimento que a informação é
necessária a partir de 5%. Estamos à disposição para quaisquer questões. Para nosso
controle, favor rubricar esta carta indicando seu recebimento, retransmitindo-a aos
nossos cuidados para o número (...). Atenciosamente, Marc Stewart, Gerente de

Compliance.” A Companhia não é responsável pelo conteúdo das informações
apresentadas.
Para informações adicionais, favor contatar nosso Departamento de Relações com
Investidores:
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(41) 2141-7459
rodrigo.campos@all-logistica.com
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Curitiba, 19 de setembro de 2006.
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