Informações aos Acionistas que Desejarem
Subscrever as Debêntures e Convertê-las em Units através de seus Agentes de
Custódia (Corretoras)
Com o objetivo de fornecer informações adicionais aos acionistas que desejarem subscrever as debêntures e
convertê-las em Units junto a seus Agentes de Custódia, vimos por meio deste informar os procedimentos
necessários.
Os acionistas devem contatar seu Agente de Custódia até o dia 29 de outubro de 2009 e informar que
(i) desejam participar da emissão e (ii) em qual montante. Nesse caso o acionista está concordando que
deseja:
1. Subscrever as Debêntures e convertê-las em Units (ticker: ALLL11);
2. Participar da emissão no montante indicado ao Agente de Custódia, independente do montante
total da emissão (colocação parcial); e
3. Indicar interesse pela reserva de sobras, se houver, sendo que esse interesse deverá ser
confirmado durante o período de sobras.
Os acionistas que desejarem alienar seu direito de subscrição na BM&FBovespa (ticker: ALLL12) deverão
fazê-lo até o dia 26 de outubro de 2009 (último dia para negociação do direito de subscrição na
BM&FBovespa).
Obs. Para maiores informações, favor entrar em contato com a Gerência de Relações com Investidores
(041) 2141-7459 ou ir@all-logistica.com.
Evento

Datas

Último dia de negociação do direito de subscrição (ALLL12) na BM&FBovespa .......................... 26/10/2009
Último dia para exercício do direito de subscrição com Agentes de Custódia .............................. 29/10/2009
Último dia para exercício do direito de subscrição no Banco Itaú ................................................. 03/11/2009
Início do prazo para subscrição de sobras ..................................................................................... 09/11/2009
Fim do período para a subscrição de sobras ................................................................................ 13/11/2009
Reuniões do Conselho de Administração para (i) verificar a implementação da condição
suspensiva e (ii) homologar a conversão das debêntures e o conseqüente aumento de capital
17/11/2009
social da Companhia .....................................................................................................................
Divulgação acerca da implementação da condição suspensiva e resultado da oferta .................. 17/11/2009
Data de emissão e conversão das debêntures (em Units ou ações ON) ...................................... 17/11/2009

