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FATO RELEVANTE
Prorrogação Antecipada do Contrato de Arrendamento da Controlada
TVV – Terminal de Vila Vela S.A. (“TVV”)
A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Companhia” - B3: LOGN3), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4 da Lei
nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, vem informar aos seus acionistas,
investidores e ao mercado em geral, que conforme publicado no Diário Oficial da União, em 25 de maio de 2018, o
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil / Gabinete do Ministro emitiu a Portaria nº 405, de 24 de maio de
2018 (“Portaria Ministerial”), por meio da qual “aprova, em caráter preliminar, o Plano de Investimentos
apresentado pelo Terminal de Vila Velha – TVV, para fins de prorrogação antecipada do Contrato ASSJUR 016/1998,
localizado no Porto de Vitória/ES”.
A companhia tem prazo de até 60 (sessenta) dias para apresentação de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (“EVTEA”), atualizado. Ainda, foi determinado o encaminhamento do processo administrativo para à
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”), para providências necessárias à consecução dos atos e para
avaliação do EVTEA e do Plano de Investimento apresentado pelo TVV.
A eficácia da aprovação preliminar de que trata a Portaria Ministerial fica condicionada à manifestação da ANTAQ
quanto à adimplência contratual por parte da arrendatária.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018
Marco Antônio Souza Cauduro
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financei ros e referências ao potencial de crescimento da Companhia,
constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro d a Companhia. Embora a Companhia acredite que tais
previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas sejam alcançadas. As expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia são
altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulações estatais existen tes e futuras, da indústria e dos mercados internacionais e,
portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração. A Companhia não se compromete a publicar atualizações ou revisar as expectativas,
estimativas e previsões contidas neste comunicado, decorrentes de informações ou eventos futuros.
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MATERIAL FACT
Early Extension of the Lease Agreement of the Subsidiary
TVV – Terminal de Vila Vela S.A. (“TVV”)

Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Company” - B3: LOGN3), in compliance with the provisions of Article 157,
Paragraph 4 of Law 6404/76 and Instruction 358/02 of the Brazilian Securities and Exchange Commission, hereby
announces to its shareholders, investors and to the market in general that, as published in the “Diário Oficial da
União”, on May 25, 2018, the Ministry of Transportation, Ports and Civil Aviation/Minister’s Office issued the Decree
405, of May 24, 2018 (“Ministerial Decree”), which “preliminarily approves the Investment Plan submitted by the
Terminal de Vila Velha – TVV for the early extension of the ASSJUR Agreement 016/1998, located in the Porto de
Vitória/ES”.
The company has up to 60 (sixty) days to submit the updated Technical, Economic and Environmental Feasibility
Study (“EVTEA”). It was also established that the administrative process should be referred to the National Agency
for Waterway Transportation (“ANTAQ”) for the due measures to implement the acts and to evaluate the EVTEA and
the Investment Plan presented by TVV.
The effectiveness of the preliminary approval referred to in the Ministerial Decree depends on ANTAQ’s opinion on
the contractual compliance by the lessee.
Rio de Janeiro, May 28, 2018
Marco Antônio Souza Cauduro
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
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Statements in this notice concerning the business expectations, projections of operating and financial results and references to the Company's growth potential are mere forecasts based on the
Management's expectations and estimates regarding the future performance of the Company. Although the Company believes that t hese statements are based on reasonable assumptions, it does
not guarantee that they will become true. Expectations and estimates underlying the future outlooks of the Company highly rely on the market's behavior, Brazil's economic and politic situation,
existing and future regulations from the government, the industry and the international markets and, therefore, are subject to changes beyond the control of the Company and its Management. The
Company does not undertake to update or revise the expectations, estimates and forecasts herein due to future information or events.

