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Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2018

A Assembleia Geral Extraordinária da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), instalada com a presença de todos os seus acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, independentemente de convocação, presidida pelo
Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariada pelo Sr. Marcos Alberto Cabaleiro
Fernandez, realizou-se às 11:00 horas do dia 16 de dezembro de 2018 na sede social da
Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 2, bairro Estoril,
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610. A ata será lavrada na forma sumária
prevista no artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes
deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: (a) Reconhecer a
independência do (a.1) Sr. BARRY STUART STERNLICHT, norte-americano, casado, profissional
do mercado imobiliário, portador do passaporte norte-americano n° 505694612, com endereço
na cidade de Miami Beach, Estado da Flórida, na 1601 Washington Avenue, Suite 800, CEP
33139; (a.2) Sr. RYAN WILLIAM HAWLEY, norte-americano, solteiro, profissional do mercado
imobiliário, portador do passaporte norte-americano nº 422671309, com endereço na cidade de
Miami Beach, Estado da Flórida, na 1601 Washington Avenue, Suite 800, CEP 33139; e (a.3) Sr.
MANUEL MARIA PULIDO GARCIA FERRÃO DE SOUSA, português, casado, administrador de
empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE nºV198811-L, inscrito no CPF/MF
sob nº 214.656.938-74, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1450 - 12º andar, no
município de São Paulo, Estado de São Paulo, membros efetivos do Conselho de Administração
da Companhia, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril
de 2018 e empossados por meio da assinatura dos respectivos Termos de Posse na mesma data;
os acionistas aqui presentes reconhecem que os Srs. BARRY STUART STERNLICHT, RYAN
WILLIAM HAWLEY e MANUEL MARIA PULIDO GARCIA FERRÃO DE SOUSA se enquadram nos
critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), em vigor a partir de 02 de janeiro de 2018, não tendo sido verificadas as
situações previstas no parágrafo 2º do artigo 16 do referido Regulamento do Novo mercado; (b)
Aprovar a alteração do parágrafo 2º, do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, de forma a
adequá-lo à previsão constante do parágrafo 1º, do artigo 126, da Lei das Sociedades por Ações,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Parágrafo 2º - O acionista poderá ser representado
na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista,
administrador da Companhia ou advogado, ou, ainda, por procurador que seja instituição
financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.”;
(c) Aprovar a alteração da alínea “u”, do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, de forma
a adequá-lo ao artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado da B3, em vigor a partir de 02 de
janeiro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: “(u) manifestação, favorável ou
contrária, a respeito de qualquer OPA que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do
edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto
ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos
para a liquidez das ações; (ii) as repercussões da OPA sobre os interesses da Companhia; (iii) os
planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que
o Conselho de Administração considere pertinentes; e (v) a respeito de alternativas à aceitação

da OPA disponíveis no mercado, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM.”; (d) Aprovar a exclusão do parágrafo único, do artigo 26 do Estatuto
Social da Companhia, uma vez que a previsão a respeito da aprovação da remuneração global
da administração já consta do artigo 16 do Estatuto Social; (e) Aprovar a exclusão do parágrafo
2º, do artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, de forma a adequá-lo à previsão constante
do parágrafo 2º, do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações; (f) Aprovar a alteração da
alínea “f”, do parágrafo 2º, do artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, de forma a detalhar
o percentual destinado à reserva de lucros estatutária prevista na referida alínea, nos termos
do inciso II, do artigo 194 da Lei da Sociedades por Ações, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “(f) a Companhia poderá constituir reserva de lucros estatutária, correspondente a
até 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido, descontados os percentuais atribuídos para
a constituição de reserva legal, reserva de contingências e reserva de lucros a realizar, que
terá por fim financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante, bem como a expansão
das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio
da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos. O somatório das
reservas, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva de contingências, não poderá
exceder a 100% (cem por cento) do capital social subscrito da Companhia e à qual serão
atribuídos recursos limitados ao lucro líquido que remanescer após as deduções legais e
estatutárias; e”; (g) Aprovar a alteração do parágrafo 4º, do artigo 42 do Estatuto Social da
Companhia, de forma a deixar claro que o adquirente também deve atender às eventuais
exigências formuladas pela B3, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Parágrafo 4º - O
adquirente estará obrigado a atender as eventuais solicitações ou as exigências da CVM e da
B3, formuladas com base na legislação aplicável, relativas à OPA, dentro dos prazos máximos
prescritos na regulamentação aplicável.”; e (h) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, de modo a incorporar as alterações aprovadas na presente Assembleia, bem como
atualizar a numeração dos artigos e parágrafos e as remissões a estes artigos em outras
cláusulas, e padronizar a terminologia empregada para “Assembleia Geral” no Estatuto Social,
passando, portanto, a vigorar conforme o Anexo I à presente ata. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, sendo sua ata lavrada, lida, aprovada
e assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2018. Rubens Menin
Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Secretário da
Mesa. [p. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza;
p. CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA., Rubens Menin Teixeira de Souza; MARCOS ALBERTO
CABALEIRO FERNANDEZ; LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA; HOMERO AGUIAR PAIVA; HUDSON
GONÇALVES; MARCELO MARTINS PATRUS; p. STARWOOD BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES, Alexandre Paulo da Silva e Rafael Chiarelli Pinto; p. FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MULTISETORIAL PLUS INVESTIMENTO
NO EXTERIOR, Ronaldo Candiev e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa.

Declara-se para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos
presentes no livro próprio.
Confere com o original:

Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez
Secretário da Mesa

DOCUMENTO I - Autenticação da mesa da Assembleia Geral Extraordinária da LOG COMMERCIAL
PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 16 de dezembro de 2018.

__________________________________
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez

ANEXO I
à ata da Assembleia Geral Extraordinária da LOG Commercial Properties e
Participações S.A., realizada em 16 de dezembro de 2018

Estatuto Social

