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FATO RELEVANTE
Log-In Anuncia Reestruturação de Financiamentos Bancários
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 aos seus
acionistas, investidores e ao mercado em geral que, a despeito da evolução positiva dos resultados operacionais
divulgados no dia 09 de novembro de 2017, a Companhia permanece executando um conjunto de medidas
(“Restruturação”) voltadas para fortalecer seu fluxo de caixa e sua estrutura de capital.
Dessa forma, a Companhia comunica que chegou a entendimentos para reestruturação de suas dívidas financeiras
com o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander (“Credores Aderentes”). A operação de restruturação tem como
base as seguintes premissas:
O saldo de financiamentos em 30/09/2017 de R$ 490 milhões da Log-In e da sua Controlada TVV – Terminal de Vila
Velha S/A (“TVV”) para com os Credores Aderentes será repactuado, passando a contar com um prazo final de
vencimento de maio de 2023, mantida a carência de principal até junho de 2018. O cronograma de amortização
prevê que, após a carência, 40% do principal da dívida será amortizada em 59 parcelas mensais, e os 60% restantes
em uma única parcela em maio de 2023. Os demais termos e condições referentes à custo e garantias permanecem
inalterados. Com isso, a Companhia avança consideravelmente na readequação do perfil de sua estrutura de capital,
equilibrando sua geração de caixa com suas obrigações financeiras..
Nas condições anteriores, o vencimento dessas dívidas seriam em maio de 2021 e as amortizações mensais
correspondiam a 80% do principal, conforme refletido nas demonstrações contábeis reportadas.
A operação de reestruturação com os Credores Aderentes depende da formalização dos documentos definitivos e
atendimento a certas condições precedentes comuns neste tipo de transação.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017

Marco Antônio Souza Cauduro
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Para maiores informações, contatar a Área de Relações com Investidores da Log -In:
Enio Stein - Diretor Financeiro - [+55 21 2111 6700]
Fábio Ornellas - RI - [+55 21 2111 6762]
ri@loginlogistica.com.br
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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.

