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COMUNICADO AO MERCADO

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”, B3: LOGG3) informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que será realizado, no dia 31 de janeiro de 2019, às
17h55m, leilão de 5.388 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito) ações ordinárias de emissão da
Companhia, formadas pelo grupamento das frações de ações resultantes da incorporação da
parcela cindida do acervo líquido da MRV Engenharia e Participações S.A. (“MRV”), no âmbito
da operação societária aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada
no dia 12 de dezembro de 2018 (“Operação Societária”).

A Operação Societária consistiu na versão da parcela do patrimônio líquido da MRV na
Companhia, composta exclusivamente por 32.045.013 ações de emissão da Companhia de
propriedade da MRV, representativas de 46,3% do capital social total da Companhia. No
contexto da Operação Societária, tais ações de emissão da Companhia de propriedade da MRV
foram atribuídas diretamente aos acionistas da MRV, na proporção de 0,07215075382 ações da
Companhia para cada 01 (uma) ação da MRV. Em conformidade com o procedimento divulgado
no fato relevante da Companhia em 17 de dezembro de 2018, as frações de ações da Companhia
foram separadas, agrupadas em números inteiros e serão vendidas em tantos leilões quantos
forem necessários, o primeiro a ser realizados na B3 na data e horário acima referidos, ao preço
de referência da média do fechamento dos últimos 3 (três) pregões anteriores à data de
realização deste leilão, sendo os valores resultantes da alienação disponibilizados em nome do
respectivo acionista proprietário de frações.

A Companhia oportunamente informará aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre o
resultado do leilão e os procedimentos de pagamento para os titulares das frações das ações.

A presente oferta de venda atende às exigências referentes a procedimentos especiais,
conforme ICVM 168, de 23 de dezembro de 1991.

Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos poderão ser direcionados para
o seguinte endereço eletrônico: ri@logcp.com.br.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2019.
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