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AVISO AOS ACIONISTAS
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em complemento aos
Avisos aos Acionistas divulgados em 28 de dezembro de 2018, 28 de janeiro de 2019, 15 de
fevereiro de 2019 e 01 de março de 2019, e no âmbito do aumento de capital social da
Companhia por subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado, aprovado pelo seu
Conselho de Administração em 28 de dezembro de 2018, no valor de R$ 300.000.008,00
(trezentos milhões e oito reais), com possibilidade de homologação parcial, ao preço de R$ 22,00
(vinte e dois reais) por ação, totalizando a emissão de 13.636.364 (treze milhões, seiscentas e
trinta e seis mil e trezentas e sessenta e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Aumento de Capital”), vem, pelo presente, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
o quanto segue:
Encerramento do Prazo de Desistência
Fim do prazo para a desistência. O prazo para os acionistas que condicionaram sua participação
no Aumento de Capital reconsiderarem sua decisão iniciou-se no dia 06 de março de 2019,
inclusive, e encerrou-se no dia 08 de março de 2019, inclusive (“Prazo de Desistência”).
Quantidade de ações canceladas. Durante o Prazo de Desistência foram canceladas 4.789
(quatro mil e setecentas e oitenta e nove) ações originalmente subscritas, cujos subscritores
condicionaram sua decisão de investimento, total ou parcialmente, ao atingimento do montante
máximo do Aumento de Capital.
Restituição de valores. A Companhia deverá restituir aos subscritores que decidiram por
cancelar suas ações subscritas o valor total de R$ 105.358,00 (cento e cinco mil e trezentos e
cinquenta e oito reais), correspondente a R$ 22,00 (vinte e dois reais) por ação.
Pagamento de valores excedentes a subscritores que condicionaram a decisão de investimento.
A Companhia depositou, no dia 14 de março de 2019, os valores excedentes, sem juros nem
correção monetária, devidos aos subscritores que optaram por condicionar a subscrição do
Aumento de Capital, nos termos acima, nas contas indicadas nos respectivos boletins de
subscrição.
Quantidades Totais no âmbito do Aumento de Capital
Quantidade total de ações subscritas. No âmbito do Aumento de Capital, e considerando o
cancelamento das ações subscritas de forma condicionada mencionadas acima, foi subscrito um

total de 4.554.566 (quatro milhões, quinhentas e cinquenta e quatro mil e quinhentas e sessenta
e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de
R$ 100.200.452,00 (cem milhões, duzentos mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais),
correspondentes a 33,40% das ações disponíveis para subscrição no âmbito do Aumento de
Capital, tendo sido (i) 4.080.302 (quatro milhões, oitenta mil e trezentas e duas) ações ordinárias
subscritas durante o prazo para o exercício do direito de preferência; (ii) 479.053 (quatrocentas
e setenta e nove mil e cinquenta e três) ações ordinárias subscritas durante o período de
subscrição de sobras; e (iii) 4.789 (quatro mil e setecentas e oitenta e nove) ações ordinárias
canceladas durante o Prazo de Desistência. A Família Menin cumpriu com seu compromisso de
subscrição, garantindo, por consequência, o valor de R$ 100.000.010,00 (cem milhões e dez
reais) no âmbito do Aumento de Capital, conforme divulgado nos Fatos Relevantes divulgados
pela Companhia anteriormente.
Capital social. Em decorrência do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará dos
atuais R$ 1.315.841.083,73 (um bilhão, trezentos e quinze milhões, oitocentos e quarenta e um
mil, oitenta e três reais e setenta e três centavos), dividido em 69.229.588 (sessenta e nove
milhões, duzentas e vinte e nove mil, quinhentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.416.041.535,73 (um bilhão, quatrocentos e dezesseis
milhões, quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), dividido
em 73.784.154 (setenta e três milhões, setecentas e oitenta e quatro mil e cento e cinquenta e
quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Valor Mínimo. O Aumento de Capital está condicionado à subscrição de, no mínimo, 4.545.455
(quatro milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) ações
ordinárias, num valor total de R$ 100.000.010,00 (cem milhões e dez reais) (“Valor Mínimo”).
Homologação do Aumento de Capital
Homologação do Aumento de Capital. Considerando o encerramento do Prazo de Desistência e
o atingimento do Valor Mínimo, o Conselho de Administração deverá se reunir oportunamente
para homologar de forma parcial o Aumento do Capital no montante acima mencionado.
Créditos das Ações
Crédito das Ações Subscritas. As ações subscritas durante o prazo para exercício do direito de
preferência e durante o período de subscrição de sobras serão emitidas e creditadas em nome
dos subscritores em até 5 (cinco) dias úteis contados da reunião do Conselho de Administração
que homologar o Aumento de Capital.
Informações Adicionais
Informações adicionais. Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos
poderão ser direcionadas para o seguinte endereço eletrônico: ri@logcp.com.br.
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