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

FATO RELEVANTE
A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” ou “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, diante da informação de que fundos de investimento (“Fundos”) sob a gestão da Alaska
Investimentos Ltda. (“Alaska”) atingiram participação acionária agregada correspondente a
50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) das ações de emissão da Companhia, a
Log-In solicitou à Alaska que informasse os elementos que subsidiaram a sua afirmação de que
a participação majoritária adquirida pelos Fundos não objetivaria alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Log-In.
Conforme correspondência anexa, recebida hoje, a Alaska esclareceu que, dada a estratégia de
investimento adotada por ela nos Fundos, não tem, atualmente, “a intenção de alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade”, tendo informado, no
entanto, “que se reserva o direito de exercer, a qualquer momento, todos os direitos políticos
inerentes à participação detida pelos Fundos, de modo a preservar os interesses dos seus
cotistas, sempre atuando no interesse da Companhia”.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2018.

Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para maiores informações, contatar a á rea 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

LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
PUBLICLY-HELD COMPANY
CNPJ No. 42.278.291/0001-24
NIRE No. 3.330.026.074-9

NOTICE OF MATERIAL FACT
Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” or “Company” - B3: LOGN3), pursuant to paragraph
4 of article 157 of the Law 6.404/76 and to CVM (Comissão de Valores Mobiliários) Rule No.
358/02 hereby informs its shareholders and the market in general that, in light of the
information that investment funds (“Funds”) managed by Alaska Investimentos Ltda.
(“Alaska”) reached a combined interest corresponding to 50.01% (fifty point zero one per cent)
of the shares issued by the Company, Log-In requested Alaska to inform the fundamentals
which supported the statement made that the majority stake acquired by the Funds was not
intended to modify the control or the management structure of the Company.
As per the correspondence attached hereto, dated as of today, Alaska clarified that in light of
the investment strategy adopted by it in regard to the Funds, it currently does not have “the
intention to modify the control or the management structure of the company”, having
informed, however, “that it reserves the right to exercise, at any time, all political rights
associated with the stake held by the Funds, in such a way as to preserve the interest of its
quota-holders, always acting in the interest of the Company”.
Rio de Janeiro, September 18, 2018

Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho
Chief Financial and Investor Relations Officer

For further information please contact the Investor Relations Department of Log -In:
Fábio de Ornellas Pereira - +55 21 2111 6762 - ri@loginlogistica.com.br
www.loginlogistica.com.br/ri - B3: LOGN3

