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FATO RELEVANTE
Log-In Anuncia 4ª Emissão de Debêntures

A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In”, “Companhia” - B3: LOGN3), em atendimento ao disposto no artigo 157,
§4 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ICVM 476”), vem
informar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia,
em reunião realizada em 27 de Abril de 2021, aprovou a realização de sua 4ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, valor nominal unitário de R$
10.000,00 (dez mil reais) e total de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) na data de emissão,
com prazo de vencimento de 06 (seis) anos contados da data de emissão.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados ao pagamento integral, incluindo
principal, juros e demais encargos relacionados aos seus financiamentos, bem como os de sua controlada TVV –
Terminal Vila Velha S.A. (“TVV”), contraídos perante o Banco do Brasil S.A., o Fundo de Liquidação Financeira – Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, o Itaú Unibanco S.A. e o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco
Múltiplo.
Após cumpridas as condições previstas nos documentos da emissão, a emissão das debêntures será objeto de
distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução ICVM 476, com garantia para a
totalidade das debêntures.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.

Pascoal Cunha Gomes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Log-In Announces 4th Debenture Issuance

Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” “Company”, B3: LOGN3), in compliance with Article 157, Paragraph 4 of
Law 6404/76 and with Instruction 476/2009 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM), as amended
(“ICVM 476”), hereby informs its shareholders and the market that its Board of Directors approved, on April 27, 2021,
its 4th public issuance with restricted placement efforts of nonsecure debentures, to be converted into secured, nonconvertible into shares, in a single series, with a nominal unit value of R$10,000.00, totaling R$ 340,000,000.00, with
a 06-year maturity term as of the date of issuance.
The net proceeds raised by the Company will be used to settle the 1st amortization of the main financial contracts
between Log-In, its subsidiary TVV – Terminal Vila Velha S.A. (“TVV”), and the following private banks: Banco do Brasil
S.A., Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, Itaú Unibanco
S.A. and HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.
The debenture issuance and offering with restricted efforts will be followed through once the previous requirements
in the relevant documents are met.

Rio de Janeiro, April 27, 2021.

Pascoal Cunha Gomes
CFO and Investor Relations Officer
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