LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº. 42.278.291/0001-24
NIRE Nº. 3.330.026.074-9

COMUNICADO AO MERCADO
Aumento de Participação Acionária Relevante

A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” – B3: LOGN3), atendendo ao disposto no artigo 12, da Instrução CVM 358/02,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência da Tarpon Capital, informando que os
fundos sob sua gestão atingiram a participação acionária agregada de 5.427.000 (cinco milhões, quatrocentas e vinte e sete
mil) ações ordinárias que correspondem a 5,1275% das ações de emissão da Log-In.

Encontra-se anexa a este comunicado a carta do acionista em seu inteiro teor.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021.

Pascoal Cunha Gomes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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São Paulo, 28 de maio de 2021

À
Log-In Logistica Intermodal S.A (“Companhia”)
Avenida General Justo 375, 6º andar, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20021130,
E-mail ri@loginlogisitca.com.br
A/c:

Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Pascoal Cunha Gomes

Prezados Senhores,
Sem prejuízo das informações anteriormente prestadas ao mercado pelas instituições
administradoras dos fundos de investimento, conforme exigido pela Instrução CVM
nº 555 de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada, e pelos representantes legais dos
investidores não-residentes, conforme exigido pela Resolução CMN 4.373/14, a TPE
Gestora de Recursos Ltda (“Tarpon Capital”) em atendimento ao art. 12 da Instrução
CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa que a participação
acionária detida em conjunto pelos fundos de investimento e carteiras (“Fundos”) sob
sua gestão discricionária atingiu 5.427.000 ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Ações”), representando 5,1275% do total de Ações.
O objetivo da participação é, atualmente, de investimento e, portanto, tal participação
poderá ser aumentada ou reduzida conforme condições de mercado. Não faz parte do
objetivo desta participação a indicação de membros para o conselho de administração da
Companhia. Tais fundos e carteiras, nesta data, não são titulares de outros valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações de emissão
da Companhia, sejam de liquidação física ou financeira, e não há qualquer acordo ou
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia de que tais fundos e carteiras sejam parte.

Atenciosamente,

TPE Gestora de Recursos Ltda
Rafael Maisonnave e Paulo Henrique Altero Merotti
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LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
PUBLICLY HELD COMPANY
Corporate Taxpayer (CNPJ): 42.278.291/0001-24
Company Registry (NIRE): 3.330.026.074-9

NOTICE TO THE MARKET
Significant Shareholding Increase

Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” – B3: LOGN3), in compliance with Article 12 of CVM Instruction 358/02,
announces to its shareholders and to the market in general that it has received a mail from Tarpon Capital, reporting that
the funds under its management reached the aggregate shareholding of five million, four hundred and twenty-seven
thousand (5,427,000) common shares, corresponding to 5.1275% of the shares issued by Log-In.

The full letter of the shareholder is attached to this notice.

Rio de Janeiro, May 31, 2021.

Pascoal Cunha Gomes
CFO and Investor Relations Officer
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São Paulo, 28 de maio de 2021

À
Log-In Logistica Intermodal S.A (“Companhia”)
Avenida General Justo 375, 6º andar, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20021130,
E-mail ri@loginlogisitca.com.br
A/c:

Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Pascoal Cunha Gomes

Prezados Senhores,
Sem prejuízo das informações anteriormente prestadas ao mercado pelas instituições
administradoras dos fundos de investimento, conforme exigido pela Instrução CVM
nº 555 de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada, e pelos representantes legais dos
investidores não-residentes, conforme exigido pela Resolução CMN 4.373/14, a TPE
Gestora de Recursos Ltda (“Tarpon Capital”) em atendimento ao art. 12 da Instrução
CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa que a participação
acionária detida em conjunto pelos fundos de investimento e carteiras (“Fundos”) sob
sua gestão discricionária atingiu 5.427.000 ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Ações”), representando 5,1275% do total de Ações.
O objetivo da participação é, atualmente, de investimento e, portanto, tal participação
poderá ser aumentada ou reduzida conforme condições de mercado. Não faz parte do
objetivo desta participação a indicação de membros para o conselho de administração da
Companhia. Tais fundos e carteiras, nesta data, não são titulares de outros valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações de emissão
da Companhia, sejam de liquidação física ou financeira, e não há qualquer acordo ou
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia de que tais fundos e carteiras sejam parte.

Atenciosamente,

TPE Gestora de Recursos Ltda
Rafael Maisonnave e Paulo Henrique Altero Merotti

Grupo SK Tarpon
Av. Magalhães de Castro, 4800, Torre 1, 12º andar – São Paulo-SP
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