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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
artigo 12 da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica ao mercado o
recebimento da informação cujo teor transcreve-se in verbis: “Comunicado. Em cumprimento
ao que estabelece o artigo 12, caput, da Instrução CVM nº 358, de 3.1.2002, Capital
Research and Management Company, sociedade constituída e existente de acordo com as leis
dos Estados Unidos da América, com sede em 333, South Hope Street, Los Angeles,
Califórnia 90071, Estados Unidos da América (“CRMC”), na qualidade de sociedade
administradora de investimento no exterior, comunica que adquiriu, por conta de seus
clientes, units representativas de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais
nominativas (“Ações PN”) de emissão da ALL - América Latina Logística S.A., companhia
aberta, inscrita no CNPJ sob o nº 02.387.241/0001-60 (“Companhia”). A CRMC já
administrava, por conta de seus clientes, 6.385.000 Ações PN da Companhia,
correspondentes a 4,76% dessa espécie de ação e, com as aquisições realizadas, passou a
administrar um total de 8.985.000 Ações PN da Companhia, correspondentes a 6,28% das
Ações PN da Companhia. Além da participação na Companhia acima mencionada, a Capital
Group International, Inc., empresa do mesmo grupo econômico da CRMC, na qualidade de
holding de sociedades administradoras de investimento no exterior, administra um total de
12.585.600 Ações PN da Companhia, correspondentes a 8,80% das Ações PN da Companhia.
Trata-se de um investimento minoritário que não altera a composição do controle ou a
estrutura administrativa da Companhia. Presentemente, não há uma quantidade de ações da
Companhia visada pela CRMC. Não há debêntures conversíveis em ações detidas, direta ou
indiretamente, pela CRMC ou pessoa a ela ligada, nem qualquer acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia em que CRMC ou pessoa a ela ligada seja parte. 30 de
março de 2005. Capital Research and Management Company”. A Companhia não é
responsável pelo conteúdo das informações apresentadas.
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