LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.041.168/0001-10
NIRE 31.300.027.261
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 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 12 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) Aprovar a
incorporação da parcela cindida do acervo líquido da MRV Engenharia e Participações S.A.,
sociedade anônima constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.343.492/0001-20 (“MRV”) pela Companhia, que resultará na
segregação das 32.045.013 (trinta e duas milhões, quarenta e cinco mil e treze) ações de
propriedade da MRV emitidas pela Companhia (“Parcela Cindida”), representativas de 46,3%
(quarenta e seis inteiros e três décimos por cento) do capital social total da Companhia
(“Operação Societária”), de forma a segregar a participação acionária da MRV na Companhia.
Em decorrência da Operação Societária (i) as ações de emissão da Companhia de propriedade
da MRV serão atribuídas diretamente aos acionistas da MRV, na proporção de suas respectivas
participações no capital social, à razão de 0,07215075382 ação da Companhia para 1 ação da
MRV; e (ii) a Companhia deverá se tornar, e a MRV deverá permanecer, companhia aberta
registrada na categoria “A”, com ações listadas no segmento especial denominado Novo
Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, conforme aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 16 de novembro de 2018 (“Conversão e Listagem”).
As ações da Companhia, a serem entregues aos acionistas da MRV, conferirão as mesmas
vantagens políticas e patrimoniais atribuídas pelas ações de emissão da MRV; (b) Aprovar os
termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da
MRV Engenharia e Participações S.A. com Versão da Parcela Cindida para a Log Commercial
Properties e Participações S.A.” celebrado em 09 de novembro de 2018 entre as administrações
da Companhia e da MRV (“Protocolo”), na forma do Anexo I à presente. O Protocolo prevê que
a Parcela Cindida foi avaliada, com base no critério contábil, no valor de R$ 1.000.093.319,77
(um bilhão, noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), não
havendo qualquer impacto no patrimônio líquido da Companhia, nem qualquer diluição
acionária. A Companhia será responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas,
sem solidariedade com a MRV, nos termos do artigo 233 da Lei das Sociedades por Ações,
conforme previsto no Protocolo; (c) Ratificar a contratação da Apsis Consultoria e Avaliações
Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº
005112/O-9 e no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, como empresa
especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da parcela do patrimônio
líquido da MRV a ser vertida para a Companhia, avaliada a valor contábil, com base nas
informações trimestrais da MRV levantadas em 30 de setembro de 2018 (“Laudo de Avaliação”),

e a contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
27.281.922/0001-70, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, como empresa especializada responsável pela elaboração
do laudo para fins de atendimento ao artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações, que foi
elaborado para fins meramente informativos; (d) Aprovar o Laudo de Avaliação da parcela
cindida do acervo líquido da MRV a ser vertido à Companhia, emitido em 09 de novembro de
2018, na forma do Anexo II à presente. Nos termos do Laudo de Avaliação, o valor do acervo
cindido da MRV a ser vertido para a Companhia, com base nas informações trimestrais da MRV
levantadas em 30 de setembro de 2018, revisadas pela KPMG Auditores Independentes, é de
R$ 1.000.093.319,77 (um bilhão, noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e
sete centavos), sendo que as variações patrimoniais ocorridas entre a data do Laudo de
Avaliação e a presente data serão refletidas nas sociedades em que ocorreram; (e) 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 na presente Assembleia Geral Extraordinária; e (f) Aprovar a publicação da ata
desta Assembleia Geral Extraordinária na forma do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das
Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas. 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, 12 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, Bruno Luna Pinheiro e Marcelo Vieira Francisco; 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:
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