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FATO RELEVANTE
Continuação do Processo de Compra e Venda de Imóveis para FII

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (B3: LOGG3) (“Companhia” ou “LOG”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nos termos do artigo 157, §4°, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, do disposto na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em
continuidade ao Fato Relevante de 10 de outubro de 2019, o Fundo LOGCP INTER FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda (“Inter”), enviou Comunicado de Encerramento da distribuição pública de
cotas, com a captação total de R$ 176.284.300. (“Captação”).
Como consequência da Captação, a Companhia venderá participações de 24,50%, 24,50% e
28,60% nos empreendimentos LOG Goiânia, LOG Contagem I e LOG Viana, respectivamente, por
um valor total de R$ 164.862.895 (cento e sessenta e quatro milhões oitocentos e sessenta e
dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais), resultando em um valor médio por ABL de R$
3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), ou seja, nas mesmas condições anteriormente
divulgadas no Fato Relevante de 10 de outubro de 2019 e representando um ganho 15% em
relação ao valor registrado dos ativos em nosso balanço quando da assinatura da Promessa de
Compra e Venda.
A efetivação da Transação, e sua respectiva liquidação financeira, está sujeita à aprovação por,
no mínimo, 25% dos cotistas do Fundo, reunidos em Assembleia Geral, a ser convocada para o
dia 17 de dezembro de 2019.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da Transação.
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