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COMUNICADO

AO

MERCADO

Curitiba, 08 de agosto de 2006. ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., companhia aberta
com sede na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.387.241/0001-60 (“ALL”), BRASIL FERROVIAS S.A., companhia
aberta com sede na Rua do Rócio, 351, 3º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.457.269/0001-27 (“Brasil Ferrovias”), e NOVOESTE BRASIL S.A.,
companhia fechada com sede na Rua do Rócio, 351, 3º andar, parte, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.593.583/0001-50 (“Novoeste” e, em
conjunto com a Brasil Ferrovias, “Companhias”), dando continuidade às informações relativas à
incorporação, pela ALL, da totalidade das ações de emissão das Companhias (“Incorporação de
Ações”), conforme aprovado pelas respectivas assembléias gerais extraordinárias em 16 de
junho de 2006 (“Assembléias”), comunicam que:

(i)

a atualização dos registros dos quadros acionários das Companhias e da ALL resultantes

da Incorporação de Ações ocorrerá no dia 9 de agosto de 2006, tomando-se por base as
posições acionárias relativas à Brasil Ferrovias e à Novoeste registradas no Banco Bradesco
S.A., instituição financeira depositária das ações de emissão das Companhias, e na Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, no dia 8 de agosto de 2006;

(ii)

até o dia 8 de agosto de 2006, inclusive, os antigos acionistas das Companhias poderão

negociar ações de emissão da Brasil Ferrovias e da Novoeste, representativas de ações de ALL;

(iii)

a partir do dia 9 de agosto de 2006, inclusive, os antigos acionistas das Companhias

passarão a ter registradas em seus respectivos nomes exclusivamente ações de emissão da
ALL, deixando de ser admitidas negociações pelos códigos relativos às ações de emissão da
Brasil Ferrovias e da Novoeste;

(iv)

a partir do mesmo dia 9 de agosto de 2006, inclusive, os antigos acionistas das

-2Companhias poderão negociar as ações de emissão da ALL de sua titularidade, observadas, no
que aplicável, as disposições e limitações constantes do “Código de Conduta – Divulgação e Uso
de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da ALL – América Latina
Logística S.A.” aprovado pelo Conselho de Administração da ALL em reunião realizada no dia 7
de março de 2005;

(v)

para fins da atualização de registros referida no item (i) acima, serão observadas as

relações de troca aprovadas pelas Assembléias, a saber, (a) 8,24454757 (oito inteiros, vinte e
quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete
centésimos de milionésimo) ações da ALL para cada lote de mil ações da Brasil Ferrovias; e (b)
68,20972758 (sessenta e oito inteiros, vinte milhões, novecentos e setenta e dois mil,
setecentos e cinqüenta e oito centésimos de milionésimo) ações da ALL para cada lote de mil
ações da Novoeste;

(vi)

caso, no cômputo das relações de troca, os antigos acionistas das Companhias tenham

direito a ações ou frações de ação em quantidade inferior à necessária para a formação de
certificados de depósito de ações da ALL (“Units”), a quantidade de ações será arredondada
para o número inteiro múltiplo de 5 (cinco) imediatamente superior, mantida a proporção de 1
(uma) ação ordinária para cada 4 (quatro) preferenciais, de modo a permitir a formação de 1
(uma) Unit adicional; e

(vii)

tendo em vista o prazo de 3 (três) dias úteis necessário para a liquidação de eventuais

transações que os antigos acionistas das Companhias venham a realizar até o dia 8 de agosto
de 2006, as ações de emissão da ALL serão creditadas nas respectivas contas junto ao Banco
Itaú S.A. e à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia no dia 11 de agosto de 2006.
Curitiba e São Paulo, 8 de agosto de 2006.
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
Sergio Messias Pedreiro – Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
BRASIL FERROVIAS S.A.
Paulo Luiz Araújo Basílio – Diretor de Relações com Investidores
NOVOESTE BRASIL S.A.
Paulo Luiz Araújo Basílio – Diretor de Relações com Investidores

