POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
1.

OBJETIVO

1.1.
Esta Política de Remuneração dos Administradores da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada
em 16 de novembro de 2018 (“Política de Remuneração”), estabelece diretrizes para a fixação da
remuneração e dos benefícios concedidos aos Diretores estatutários e não-estatutários, aos membros
do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e aos membros dos Comitês estatutários
e não estatutários instituídos pela Companhia, em conjunto denominados (“Administradores”).
1.2.
A Política de Remuneração da Companhia considera três perspectivas inter-relacionadas: (i)
perspectiva do empregador: promover o conhecimento, as competências e os comportamentos
necessários para o sucesso do negócio; (ii) perspectiva do empregado: a remuneração é uma parte de
uma proposta de valor atrativa que ele entende e apoia; e (iii) perspectiva de custos: os custos de
remuneração são sustentáveis e não comprometem outros investimentos.
2.

REMUNERAÇÃO

2.1.
Condições gerais: A remuneração dos Administradores da Companhia poderá ser composta
da seguinte forma:
2.1.1. Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração poderão ser remunerados de forma compatível com suas
responsabilidades, o tempo de dedicação às suas funções, sua competencia, reputação profissional e
o valor de seus serviços no mercado.
2.1.2. Diretoria Estatutária
A remuneração da Diretoria estatutária da Companhia é fixada pela Assembleia Geral, devendo os
membros do Conselho da Administração determinar sua distribuição, de acordo com funções e
responsabilidades e observadas as disposições do Estatuto Social da Companhia e de seus acordos de
acionistas. A remuneração da Diretoria estatutária da Companhia considera a remuneração de outros
executivos da indústria de propriedades comerciais, bem como o desempenho coletivo da equipe de
gestão executiva para atingir o objetivo da Companhia de aumentar o valor de suas ações.
Os Diretores estatutários, além da remuneração mensal fixa, paga a título de pro labore, recebem uma
remuneração variável atrelada ao seu desempenho e condicionada ao cumprimento de determinadas
metas de sua área. Também foram outorgadas opções de compra de ações de emissão da Companhia,
para serem exercidas nos prazos e nas condições estipuladas no Plano de Outorga de Opção de
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Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de
novembro de 2010 (“Plano de Opções de Compra de Ações”).
Sendo assim, a remuneração da Diretoria estatutária inclui: (i) uma remuneração-base e uma
remuneração variável, relacionada com metas de acordo com a posição e a área do administrador;
(ii) uma remuneração indireta, representada pelos benefícios; e (iii) uma remuneração baseada em
ações, decorrente das opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações
Esta política concilia objetivos de curto, médio e longo prazo.
2.1.3. Diretoria não estatutária
A prática de remuneração visa contratar e garantir a permanência dos profissionais de grande
qualificação na administração da Companhia. A política de remuneração da Diretoria não estatutária
é estabelecida segundo a legislação existente. Todos são contratados em regime CLT, objetivando a
busca de resultados no aferimento da remuneração de cada Diretor. Adicionalmente, os membros da
Diretoria possuem remuneração baseada em ações, conferida no âmbito do Plano de Opções de
Compra de Ações da Companhia.
Sendo assim, a remuneração da Diretoria não estatutária inclui: (i) uma remuneração-base e uma
remuneração variável, relacionada com metas de acordo com a posição e a área do administrador;
(ii) uma remuneração indireta, representada pelos benefícios; e (iii) uma remuneração baseada em
ações, decorrente das opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações.
2.1.4. Comitês
Os membros de de qualquer dos Comitês da Companhia poderão ser remunerados de forma
compatível com suas responsabilidades, o tempo de dedicado às suas funções, sua competencia,
reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado.
2.1.5 Conselho Fiscal
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será atribuída pela Assembleia Geral que os eleger,
nos termos da legislação aplicável.
2.2.
Composição da remuneração: Abaixo a descrição dos elementos que compõem a
remuneração e seus objetivos:
2.2.1. Remuneração-base
Corresponde ao salário base e tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do cargo internamente
(Companhia) e externamente (mercado).
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2.2.2. Remuneração variável
Corresponde à participação nos lucros e tem por objetivo premiar o alcance e superação de metas da
Companhia, área e individuais, alinhadas ao orçamento, planejamento estratégico e concorrência.
2.2.3. Benefícios
Corresponde ao seguro de vida, assistência médica e o plano de previdência privada e têm por objetivo
complementar benefícios da assistência social.
2.2.4. Incentivos de longo prazo
Corresponde ao Plano de Opções de Compra de Ações e têm por objetivo reforçar a retenção dos
funcionários e alinhar interesses com acionistas na criação de valor para o negócio de forma
sustentável e no longo prazo.
2.3. A remuneração global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração observará, em
qualquer caso, os limites estabelecidos pela Assembleia Geral da Companhia, nos termos do artigo 152
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
3.

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA

3.1.
Caberá ao Conselho de Administração avaliar a adequação da presente Política de
Remuneração da Companhia e realizar alterações sempre que necessário. Referidas avaliações são
feitas através de pesquisas de mercado realizadas com empresas de mesmo porte, de diferentes
setores e atuantes no Brasil.
4.

DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.
Esta Política de Remuneração
(http://ri.logcp.com.br/), bem como no
(www.cvm.gov.br).

está disponível no website da Companhia
website da Comissão de Valores Mobiliários

4.2.
A presente Política de Remuneração entra em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho
de Administração, e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em
sentido contrário.
*

*

*
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