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FATO RELEVANTE

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2019 — LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) (B3: LOGG3), nos termos do §4º do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião
realizada no dia de hoje, aprovou:
(i)

a 17ª emissão, pela Companhia, em série única, de 230.000 (duzentas e trinta mil)
debêntures simples, ao valor unitário de R$1.000,00 (mil reais) não conversíveis em
ações, da espécie quirografária a ser convolada, em espécie com garantia real, para
distribuição pública com esforços restritos com valor total de R$230.000.000,00
(duzentos e trinta milhões de reais). As debêntures terão vencimento em 60 (sessenta)
meses contados da data de emissão e farão jus a juros remuneratórios equivalentes a
116,50% do CDI; e

(ii)

o resgate antecipado das debêntures da sua 3° emissão, conforme previsto no
Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, celebrado em 08 de maio de
2013 (“Escritura da 3ª Emissão”), cujo juros remuneratórios correspondem a 100%
da variação acumulada do CDI, acrescida exponencialmente de um percentual de
1,90% ao ano, base 252 dias úteis, o qual deverá ser realizado sem o pagamento do
prêmio previsto na Cláusula 5.2.1 da Escritura da 3ª Emissão.

O presente Fato Relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da
legislação em vigor, e não deve ser interpretado como material de venda ou divulgação
de valores mobiliários.
Belo Horizonte, 11 de setembro de 2019.
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