LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Código CVM n.º 02327-2
CNPJ/ME n.º 09.041.168/0001-10 - NIRE 31.300.027.261
Av. Professor Mário Werneck, n.º 621, 10º andar, CEP 30455-610, Belo Horizonte – MG

AVISO AOS ACIONISTAS
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em continuidade ao
Aviso aos Acionistas divulgado em 30 de maio de 2019, vem pelo presente reforçar junto aos
seus acionistas e ao mercado em geral que os dividendos serão pagos no dia 12 de junho de
2019 aos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data base de 31 de maio de
2019.
O pagamento de dividendos será no montante de R$ 10.328.105,13 (dez milhões, trezentos e
vinte e oito mil, cento e cinco reais e treze centavos), sendo R$0,13997727926 por ação
ordinária, conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2019. O valor
do dividendo aprovado não está sujeito à atualização monetária ou qualquer remuneração entre
a data de sua aprovação e a data de seu efetivo pagamento.
Em 12 de junho de 2019, o pagamento de dividendos será creditado em nome do titular da ação
da seguinte forma: (a) os acionistas que tiverem ações custodiadas nos livros escriturais da
Companhia através do seu escriturador, Banco Bradesco S.A., receberão seus créditos nos
domicílios bancários cadastrados; (b) os acionistas com ações custodiadas na Central Depositária
da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão terão os valores a que fizerem jus creditados diretamente à B3,
que se encarregará de repassá-los aos acionistas através dos agentes de custódia; e, (c) os
demais acionistas elegíveis, que não tiverem conta corrente cadastrada, deverão se dirigir a uma
agência do Banco Bradesco S.A. para atualização de seu cadastro e recebimento do valor devido.
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