ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
– Companhia Aberta –
CNPJ/MF no 02.387.241/0001-60
ALL – América Latina Logística S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, n.º 100, sala 01, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 02.387.241/0001-60 (“Companhia”) em cumprimento às exigências
da Instrução CVM nº 319, de 03 de dezembro de 1999, e da Instrução CVM nº 358, de
03 de janeiro de 2002, e, em complemento ao divulgado ao mercado por meio da
publicação das atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia de 24
de julho de 2008 e 07 de novembro de 2007, que trata do processo de reorganização
societária da Companhia e de suas subsidiárias, vem informar ao público o que segue:
(i)

na presente data, foram convocadas assembleias gerais extraordinárias de
suas controladas indiretas ALL – América Latina Logística Malha Oeste
S.A. (“ALL Malha Oeste”), ALL – América Latina Logística Malha Paulista
S.A. (“ALL Malha Paulista”) e ALL – América Latina Logística Malha
Norte S.A. (“ALL Malha Norte”, e, em conjunto com ALL Malha Oeste e
ALL Malha Paulista, “Incorporadoras”), para deliberar sobre a incorporação,
pelas Incorporadas, de parcelas cindidas da Multimodal Participações Ltda.,
sociedade controlada pela Companhia e atual controladora das
Incorporadoras;

(ii)

Após a incorporação, a participação societária hoje detida pela Multimodal,
e indiretamente pela Companhia, passará a ser detida diretamente pela
Companhia, sem nenhuma alteração nos percentuais de participação em cada
uma das Incorporadoras, conforme quadros explicativos a seguir:

Situação Atual
Companhia

Multimodal

ALL Malha Paulista

ALL Malha Oeste

ALL Malha Norte

Após a Incorporação
Companhia

ALL Malha Paulista

(iii)

ALL Malha Oeste

ALL Malha Norte

Mais detalhes acerca da incorporação ora descrita poderão ser obtidos no
fato relevante divulgado pelas Incorporadoras na presente data.

A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado informado na
medida em que as matérias e operações informadas neste Fato Relevante evoluírem.
São Paulo, 15 de dezembro de 2009.
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relação com Investidores

