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FATO RELEVANTE
Log-In Anuncia Aquisição de Navio Porta-Contêiner
A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In”, “Companhia” - B3: LOGN3), em atendimento ao disposto no artigo 157,
§4 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, vem informar que firmou acordo
de compra de um navio porta-contêineres com GUANGZHOU WENCHONG SHIPYARD.
Este navio, com capacidade nominal de 2.700 TEU, está em construção no estaleiro situado na província de
Wenchong – China, e tem previsão de ser concluído até abril de 2019. Este novo navio será incluído na frota
marítima da Companhia, e será dedicado ao transporte de cargas na Cabotagem nacional.
O investimento total na construção dessa embarcação soma cerca de USD 28,5 Milhões, sendo parte desse valor
financiado através de uma linha de crédito que conta como garantidora instituição financeira de fomento às
exportações na China.
Além de reforçar a renovação da frota da Log-In, a transação preserva a capacidade da Companhia no atendimento
dos seus serviços de transporte marítimo de cargas, empregando navio de excelência operacional à disposição de
seus clientes.
Dessa forma, a Log-In avança com a sua estratégia de recompor seus ativos de navegação, em resposta à
descontinuidade do projeto de construção de embarcações comunicado ao mercado em 12 de julho de 2017. Esta
aquisição confirma o comprometimento da Companhia com a Cabotagem brasileira, garantindo a continuidade na
prestação dos serviços com o atendimento aos usuários deste importante modal de logística e transportes e
colaborando com a competitividade da economia brasileira.

Rio de Janeiro, 1º de novembro de 2017

Marco Antônio Souza Cauduro
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia,
constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro da Companhia. Embora a Companhia acredite que tais
previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas sejam alcançadas. As expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia são
altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulações estatais existentes e futuras, da indústria e dos mercados internacionais e,
portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração. A Companhia não se compromete a publicar atualizações ou revisar as expectativas,
estimativas e previsões contidas neste comunicado, decorrentes de informações ou eventos futuros.

