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FATO RELEVANTE
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) 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° 565, de 15 de junho de 2015, conforme
alterada, e em complemento ao fato relevante divulgado em 9 de setembro de 2019
(“Fato Relevante Convocação AGE”), relativo à cisão de parte do patrimônio líquido de
determinadas sociedades e sua versão à Companhia, que: (i) celebrou o “Instrumento
Particular de Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de
Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Contagem I SPE Ltda., da Goiânia I
Incorporações Imobiliárias SPE Ltda. e da Log Viana I Incorporações SPE Ltda. com
Versão das Parcelas Cindidas para a Log Commercial Properties e Participações S.A.”
(“Aditamento ao Protocolo”), para fazer constar, do protocolo e de seus anexos, que,
além dos demais itens componentes dos acervos líquidos cindidos, também integra a
parcela cindida da SPE Goiânia I a fração ideal correspondente a 30% (trinta por cento)
do imóvel matriculado sob os nº 52.037, no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª
Circunscrição de Goiânia, Estado de Goiás; (ii) não há qualquer alteração dos valores
relativos à parcela cindida da SPE Goiânia I descrito no laudo referido acima, ou qualquer
outro valor lá indicado, visto que o valor da respectiva Parcela Cindida já tinha
considerado a totalidade das matrículas para a avaliação que resultou no valor indicado
sob a rubrica “Propriedades para Investimento” no Laudo de Avaliação do acervo líquido
da SPE Goiânia I; e (iii) não há qualquer alteração nas condições da cisão e/ou em
qualquer outro item constante do anúncio de convocação da respectiva assembleia.
O Aditamento ao Protocolo e seus anexos estão disponíveis no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e no site da Companhia (http://ri.logcp.com.br/), em conjunto com
os demais documentos mencionados no fato relevante divulgado em 9 de setembro de
2019.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca das
próximas etapas relacionadas com a cisão.
Belo Horizonte, 12 de setembro de 2019.
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