Comunicado ao Mercado(Portuguese only)

Rio de Janeiro, 02 de março de 2010.
À
MARCOPOLO S.A.
Av Marcopolo 280
Caxias Do Sul - RS
CEP: 95086-200
At.: Carlos Zignani
Fax: (54) 2101-4115

Prezados Senhores,

O BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA., instituição com sede nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633/4º andar, vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução
CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte “Comunicado ao Mercado”:

“COMUNICADO AO MERCADO

Fundos de Investimento geridos pela BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA.(“Fundos”), nos termos da
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em negociações realizadas no pregão
da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, ao longo das últimas semanas, ADQUIRIRAMações preferenciais de emissão
da MARCOPOLO S.A. (“Companhia”), sendo que, na data de 24/02/2010, os Fundos passaram a deter 6,957,278 (seis
milhões novecentos e vinte e sete mil duzentos e setenta e oito) ações preferenciais. A referida participação dos Fundos representa
5,01% (cinco vírgula zero um por cento por cento) das ações preferenciais de emissão da Companhia.
Ressalta-se que a aquisição das ações tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a
composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia, bem como comunica (i) não deter bônus de subscrição, direitos
de subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não ter
firmado acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia. Rio de Janeiro, 02 de março de 2010.”
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Gestora

