LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.041.168/0001-10
NIRE 31.300.027.261
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia” ou “Log”) convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a se
realizar na sede da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 2,
Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 09 de outubro de 2019, às 09:00 horas,
para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia (“AGE”):
(i)

Aprovar: (a) a cisão parcial (“Cisão Parcial”): (1) da CONTAGEM I SPE LTDA., sociedade
empresária limitada constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede
na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Simão Antônio, nº 255, Cincão, CEP
32.371-610, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.041.190/0001-60 (doravante designada “SPE
Contagem I”); (2) da GOIÂNIA I INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA., sociedade limitada
constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, na Rodovia BR 153, km 5,5, Qd. CH LT, Sala 01, Área Fazenda Retiro, CEP
74.620-430, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.405.157/0001-49 (doravante designada “SPE
Goiânia I”); e (3) da LOG VIANA I INCORPORAÇÕES SPE LTDA., sociedade empresária limitada
constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de Viana,
Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 262, 222, Vila Bethânia, CEP 29.136-010, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 15.639.774/0001-34, (doravante designada “SPE Viana” e, em conjunto
com a SPE Contagem I e SPE Goiânia I, “SPEs”); e (b) a versão das parcelas cindidas das SPEs
(“Parcelas Cindidas”), conforme Laudos de Avaliação (abaixo definido), à Log.

(ii)

Aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de
Cisão Parcial da Contagem I SPE Ltda., da Goiânia I Incorporações Imobiliárias SPE Ltda. e da
Log Viana I Incorporações SPE Ltda. com Versão das Parcelas Cindidas para a Log Commercial
Properties e Participações S.A.”, celebrado em 6 de setembro de 2019, entre as
administrações da Companhia e das SPEs (“Protocolo”).

(iii)

Ratificar a contratação da WH Auditores Independentes, registrada no Conselho Regional
de Contabilidade de Minas Gerais sob o nº CRC-RJ319/O S 8 MG e no CNPJ/MF sob o
nº 42.465.302/0002-66, com sede na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Geais, na

Rua Coletor Celso Werneck, nº 129 (“Avaliadora”), como empresa especializada responsável
pela elaboração dos laudos de avaliação da parcela do patrimônio líquido das SPEs a ser
vertida para a Log, avaliada a valor contábil (“Laudos de Avaliação”).
(iv)

Aprovar os Laudos de Avaliação.

(v)

Eleger o Sr. Rafael Padilha de Lima Costa, qualificado na Proposta da Administração, para
ser membro do Conselho de Administração, para completar o mandato decorrente da
vacância verificada por renúncia, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º, do estatuto social
da Companhia.

(vi)

Aprovar a alteração do Estatuto Social: (i) em seu artigo 4º, para nele incluir atividades de
administração de bens de terceiros e serviços correlatos à incorporação, construção,
comercialização e locação, inclusive consultoria imobiliária no objeto social da Companhia;
e (ii) em seu artigo 5º, para atualizar o valor do capital social e a quantidade de ações, em
razão de aumento de capital realizado no limite do capital autorizado, na Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 6 de setembro de 2019.

(vii)

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações
decorrentes da deliberação acima.

(viii)

Caso restem aprovadas as matérias anteriores, autorizar e ratificar todos os atos dos
administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e
aprovadas pelos acionistas da Companhia, inclusive o registro ou a averbação, conforme o
caso, da transferência da propriedade sobre a fração ideal dos imóveis que integram as
Parcelas Cindidas.

(ix)

Aprovar a publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária na forma do artigo 130, §2º,
da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.

Instruções Gerais: (i) as informações e documentos que instruem a AGE, relacionados às matérias a
serem deliberadas, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do
direito de voto pelos acionistas, estão a estes disponibilizadas na sede da Companhia, no seu site de
relações com investidores (http://ri.logcp.com.br/), bem como no site da CVM
(http://www.cvm.gov.br/index.html); (ii) nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, os
acionistas deverão exibir documento de identidade, podendo ser representados por mandatários,
observadas as determinações e restrições legais. Pede-se que os documentos que comprovem a
regularidade da representação sejam entregues, na sede da Companhia, até 48 horas antes da AGE;
e (iii) conforme julgamento do Colegiado da CVM, no âmbito do Processo SEI 19957.009411/201746, de 2 de abril de 2019, a eleição por voto múltiplo, ou voto separado, não se aplica caso a vaga a
ser preenchida tenha sido originalmente objeto de eleição por meio da votação majoritária. Assim,

no caso concreto, a eleição será realizada por meio da votação majoritária, em razão de a vaga em
questão não ter sido preenchida por eleição por voto múltiplo ou voto separado.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019.
Rubens Menin Teixeira de Souza
Presidente do Conselho de Administração

