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NIRE nº 413.000.19886
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS
DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES

Ficam convocados os debenturistas da 5ª emissão de debêntures simples da ALL – América
Latina Logística S.A., a se reunirem na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 10º andar,
Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 9 de junho de 2006,
às 14:00 horas, para, em conformidade com as deliberações constantes da ata da
Assembléia Geral de Debenturistas realizada às 14:00 horas do dia 16 de maio de 2006,
deliberar sobre as seguintes matérias:

1.

aprovação da eventual incorporação, pela Emissora, das ações de emissão de Brasil

Ferrovias S.A. e de Novoeste Brasil S.A. (“Incorporação”), para fins de cumprimento da
obrigação contida no item “d” da Cláusula 4.2 da Escritura de Emissão;

2.

aprovação de alteração na estrutura do grupo de controle da Emissora, em

decorrência da Incorporação, para fins de cumprimento da obrigação contida no item “e” da
Cláusula 4.2 da Escritura de Emissão;

3.

alteração do limite financeiro contido na alínea “a” do item “u” da Cláusula 4.2 da

Escritura de Emissão, válida a partir da data da Incorporação, quando e se esta vier a se
verificar (“Data da Incorporação”);

4.

dispensa da apuração trimestral com relação a os limites financeiros constantes do

item “u” da Cláusula 4.2 da Escritura de Emissão, com relação aos trimestres findos nos
meses de março, junho e setembro de 2006 e março e junho de 2007, a partir da Data da
Incorporação; e

5.

alteração do “spread” constante da cláusula 3.8.1 da Escritura, de 1,3000 (um inteiro

e três décimos) para 1,5000 (um inteiro e cinco décimos), a partir da Data da Incorporação.

Curitiba, 23 de maio de 2006.

Wilson Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração

