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FATO RELEVANTE
Log-In assina Instrumento de Dação em Pagamento do TERCAM – Terminal de Camaçari,
para o Banco Santander, no âmbito da Reestruturação de Financiamentos Bancários
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 nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, vem informar aos seus
acionistas, investidores e ao mercado em geral que celebrou, em 07 de agosto de 2018, o instrumento definitivo de
Dação em Pagamento do seu ativo denominado Terminal de Camaçari (“TERCAM” ou “Imóvel”), este localizado no
Pólo Petroquímico de Camaçari, Estado da Bahia, para o Banco Santander S/A (“Santander”), conforme obrigação
constituída nos termos da reestruturação de seus financiamentos retratada no Fato Relevante divulgado em 04 de
junho de 2018.
O Imóvel foi dado em alienação fiduciária ao Santander, em garantia de operações financeiras formalizadas em 19
de agosto de 2015, aditadas de tempos em tempos. Em razão da Dação em Pagamento, a Log-In efetua o pagamento
parcial da dívida existente junto ao Santander com o Imóvel em referência, pelo valor de R$ 47.720.200,00 (quarenta
e sete milhões, setecentos e vinte mil e duzentos reais), permanecendo o saldo da dívida, no montante de R$
54.106.500,28 (cinquenta e quatro milhões, cento e seis mil e quinhentos reais e vinte e oito centavos).
Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2018

Marco Antônio Souza Cauduro
Diretor Presidente
Para maiores informações, contatar a área de Relações com Investidores da Log -In:
Fábio de Ornellas Pereira - +55 21 2111 6762 - ri@loginlogistica.com.br
www.loginlogistica.com.br/ri - B3: LOGN3

Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros 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 da 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 existentes 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
Log-In Signs Agreement for Dation in Payment of the Camaçari Terminal - TERCAM to
Banco Santander within the scope of the Restructuring of Bank Loan Operations
Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In”, “Company” - B3: LOGN3), pursuant to article 157, paragraph 4 of Law
6,404/76 and Instruction 358/02 of the Brazilian Securities and Exchange Commission, hereby informs its
shareholders, investors and the market in general that, on August 07, 2018, it entered into an Agreement for Dation
in Payment of its asset called Camaçari Terminal (“TERCAM” or “Property”), located at the Camaçari Petrochemical
Complex, in the state of Bahia, to Banco Santander S/A (“Santander”), as part of the restructuring of bank loan
operations described in a Material Fact dated June 4, 2018.
The property was granted in fiduciary sale to Santander, as a guarantee for loan operations formalized on August 19,
2015, amended from time to time. As a result of the Dation in Payment, Log-In gives the Property as partial payment
of the existing debt to Santander, for the amount of forty-seven million, seven hundred and twenty thousand and
two hundred reais (R$47,720,200.00), remaining the debt balance of fifty-four million, one hundred and six
thousand, five hundred reais and twenty-eight centavos (R$54,106,500.28).
Rio de Janeiro, August 07, 2018.
Marco Antônio Souza Cauduro
Chief Executive Officer
For additional in formation, please contact Log -In’s Investor Relations department:
Fábio de Ornellas Pereira - [+55 21 2111 6762] - ri@loginlogistica.com.br
www.loginlogistica.com.br - B3: LOGN3

Statements contained herein concerning business prospects, projected operating and financial results and references to the Company’s growth prospects are mere forecasts and were based on
Management's estimates and expectations regarding the future performance of the Company. Although the Company believes that these statements are based on reasonable assumptions, it does
not guarantee that they will materialize. Expectations and estimates underlying the future prospects of the Company are highly dependent on market behavior, the economic situation and Brazil's
policy, existing and future regulations, industry and international markets and therefore are subject to change beyond the control of the Company and its management. Log-In makes no commitment
to update or revise expectations, estimates and forecasts contained herein due to information or future events.

