Curitiba, 10 de maio de 2006.
Para
BOVESPA – BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Via Sistema IPE
Ref.:

Ofício CVM/SEP/GEA-2/N° 186/06, de 10 de maio de 2006. “Divulgação de Fato
Relevante”

Prezados Senhores,
Transcrevemos abaixo a consulta formulada:
“OFÍCIO CVM/SEP/GEA-2 N 186/06
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006
Ao Senhor,
Sérgio Messias Pedreiro
Diretor de Relações com Investidores da
ALL América Latina Logística S.A.
Rua Emílio Bertolini, 100 – Bairro Cajuru
82920-030 – Curitiba - PR
Fax: (41) 2141-7484
Assunto: Divulgação de Fato Relevante
Senhor Diretor,
Reportamo-nos à notícia veiculada no Valor econômico, em 10/05/2006, sob o
título “Aquisição de R$ 1,4 bilhão é um novo marco na trajetória da ALL”, página
B1 (em anexo), na qual consta, entre outras informações, que “a nova empresa
espera crescer o volume de carga em ritmo anual de 15%”.
A esse respeito, determinamos que essa companhia manifeste-se sobre a
matéria, e, conforme o disposto no § 7° do artigo 16 da Instrução da CVM n°
202/93, reapresente o formulário IAN, na sua nova versão, com a atualização do
quadro 14.01 Projeções empresariais e/ou de Resultados. Deverá, ainda, observar
o estrito cumprimento aos termos do artigo 8° e incisos da referida Instrução 202.
Caso a administração entenda tratar-se de fato relevante, como definido pelo
artigo 2° da instrução CVM n° 358/02, e inciso VI do artigo 202 da lei 6385/76,
deverá tomar as providências necessárias para sua ampla divulgação, nos termos
da regulamentação vigente, com simultâneo encaminhamento para o sistema IPE.
Em caso contrário, deverá apresentar justificativa fundamentada do seu
entendimento à CVM.
Alertamos que, conforme o artigo 18 da Instrução CVM n° 358/2002, a
transgressão às suas disposições constitui infração grave, para os fins previstos no
§ 3° do artigo 11 da lei 6385/76;
No caso da existência de dúvidas com relação ao contido neste ofício, favor
contatar a Sra. Andréa Araújo Ales de Souza, através do telefone 0**21 32336933.

Atenciosamente
Alexandre Lopes de Almeida
Gerência de Acompanhamento de empresas 2”

Na notícia referida o ritmo de crescimento anual de 15% é uma expectativa da
administração da ALL, ou seja, o que a administração espera, levando em consideração o
crescimento histórico da Companhia ao longo dos últimos 5 (cinco ) anos, índice este já
veiculado em notícia pela agência Estado-Broadcast em 23/02/2006 e com justificativa à CVM
através de ofício GAE/SAE 0278-06 de 23 de fevereiro de 2006.
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais.
Atenciosamente,
Sérgio Messias Pedreiro
Diretor Financeiro de Relações com Investidores

