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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista da Log Commercial Properties e
Participações S.A. (“Companhia” ou “Log”) opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos
termos dos artigos 21-A e seguintes da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Boletim”). Nesse caso, é imprescindível
que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do
acionista e o número da sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no
Cadastro da Pessoa Física (CPF), conforme aplicável, além de um endereço de e-mail para
confirmação de recebimento e eventual contato, se necessário.
Para que seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), devem ser observadas as seguintes instruções: (i)
todos os campos, necessariamente, deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as
páginas deverão estar rubricadas; e (iii) a última página deverá estar assinada pelo acionista ou
por seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. Não
serão exigidos reconhecimento de firma, notarização ou legalização.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância, poderá (i) preencher e enviar o
presente Boletim diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para
prestadores de serviços, conforme orientações abaixo:
Envio de instruções de voto transmitidas ao escriturador
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações de emissão da
Companhia que estejam em ambiente escritural, por intermédio do Banco Bradesco S.A.
(“Bradesco”), na qualidade de escriturador das ações da Companhia. Para consulta dos
procedimentos a serem adotados para utilização desta opção, bem como para se informar a
respeito dos documentos e das informações exigidos para tanto, o acionista deve entrar em
contato com o escriturador das ações de emissão da Companhia, por meio dos dados de contato
citados no item abaixo.
Envio de instruções de voto transmitidas aos respectivos agentes de custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações de emissão da
Companhia depositadas em depositário central (“Agentes de Custódia”) na B3.
O acionista titular de ações depositadas na B3 que optar por exercer o seu direito de voto à
distância deverá fazê-lo mediante a transmissão de sua instrução de voto ao Agente de Custódia
com o qual mantém suas ações em custódia, observadas as regras e procedimentos
determinados por esse último, bem como os documentos e informações que exigir para tanto. Na
sequência, serão encaminhadas tais manifestações de voto à Central Depositária da B3, a qual,
por sua vez, gerará um mapa de votação a ser enviado ao escriturador das ações de emissão da
Companhia.
Como a prestação do serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento de boletim
de voto à distância é facultativo para os Agentes de Custódia, recomendamos que o acionista
verifique se o seu custodiante está habilitado a prestar tal serviço e quais os procedimentos por
eles estabelecidos para emissão das instruções de voto, bem como os documentos e
informações por eles exigidos.
A Companhia informa que caso o respectivo Agente de Custódia não preste o serviço de voto à
distância, o acionista terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis diretamente ao
escriturador das ações da Companhia ou à própria Companhia. A Companhia não é responsável
pela comunicação entre os acionistas e seus respectivos Agentes de Custódia.
Mediante envio do Boletim preenchido e assinado diretamente à Companhia
Caso o acionista queira encaminhar sua orientação de voto diretamente à Companhia, deverá
acessar o website de Relações com Investidores da Companhia (http://ri.logcp.com.br/) ou o
website da CVM (www.cvm.gov.br), imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e
assiná-lo. Na sequência, deverá encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e
assinado, juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados abaixo, todos os quais
deverão ser recebidos pela Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da AGE, para o
seguinte endereço postal: Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 9º andar, Bairro Estoril, Belo
Horizonte/MG, CEP 30455-610.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Diretoria de Relações com Investidores da Log Commercial Properties e Participações S.A.
Correio postal: Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar – Conj. 02, Bairro Estoril, em
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Belo Horizonte, MG, CEP 30455-610 ou eletrônico: ri@logcp.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas no
Banco Bradesco S.A., que é o banco escriturador da Companhia.
O acionista poderá transmitir as instruções de voto à distância mediante entrega do boletim de
voto, juntamente da documentação exigida, em uma das agências do Banco Bradesco S.A., em
até 7 (sete) dias antes da data da realização da AGE.
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Aprovar: (a) a cisão parcial (“Cisão Parcial”): (1) da CONTAGEM I SPE LTDA., sociedade
empresária limitada constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na
cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Simão Antônio, nº 255, Cincão, CEP
32.371-610, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.041.190/0001-60 (doravante designada “SPE
Contagem I”); (2) da GOIÂNIA I INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA., sociedade
limitada constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, na Rodovia BR 153, km 5,5, Qd. CH LT, Sala 01, Área Fazenda Retiro,
CEP 74.620-430, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.405.157/0001-49 (doravante designada “SPE
Goiânia I”); e (3) LOG VIANA I INCORPORAÇÕES SPE LTDA., sociedade empresária limitada
constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de Viana,
Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 262, 222, Vila Bethânia, CEP 29.136-010, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 15.639.774/0001-34, (doravante designada “SPE Viana” e, em conjunto com a
SPE Contagem I e SPE Goiânia I, “SPEs”); e (b) a versão das parcelas cindidas das SPEs
(“Parcelas Cindidas”), conforme Laudos de Avaliação (abaixo definido), à Log.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar os termos e condições do “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.”, celebrado em 6 de setembro de 2019, entre as administrações
da Companhia e das SPEs (“Protocolo”).
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Ratificar a contratação da WH Auditores Independentes, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais sob o nº CRC-RJ319/O S 8 MG e no CNPJ/MF sob o nº
42.465.302/0002-66, com sede na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Geais, na Rua
Coletor Celso Werneck, nº 129 (“Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela
elaboração dos laudos de avaliação da parcela do patrimônio líquido das SPEs a ser vertida para
a Log, avaliada a valor contábil (“Laudos de Avaliação”).
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
4. Aprovar os Laudos de Avaliação.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Única
Rafael Padilha de Lima Costa
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5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Única
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você
escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto
múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Rafael Padilha de Lima Costa [

]%

Deliberação Simples
9. Aprovar a alteração do Estatuto Social: (i) em seu artigo 4º, para nele incluir atividades de
administração de bens de terceiros e serviços correlatos à incorporação, construção,
comercialização e locação, inclusive consultoria imobiliária no objeto social da Companhia; e (ii)
em seu artigo 5º, para atualizar o valor do capital social e a quantidade de ações, em razão de
aumento de capital realizado no limite do capital autorizado, na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 6 de setembro de 2019.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
10. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações
decorrentes da deliberação acima.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
11. 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, inclusive o registro ou a averbação, conforme o caso, da
transferência da propriedade sobre a fração ideal dos imóveis que integram as Parcelas Cindidas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
12. Aprovar a publicação da ata desta AGE na forma do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das
Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
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Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

