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Companhia Aberta

AVISO AOS DEBENTURISTAS
Pagamento da 1ª emissão de debêntures
A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” – B3: LOGN3), informa aos detentores das debêntures referentes à 1ª
Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitidas em 29 de agosto de 2016, que
realizará o pagamento total de principal e juros no valor de R$.1,10535253 por debênture, totalizando
R$.20.289.389,37 distribuídos da seguinte forma:
Quantidade de Debêntures: 18.371.381
Principal por debênture: R$ 1,00
Juros por debênture: R$ 0,10535253
Pagamento total: R$ 20.306.852,47
Os títulos têm seu vencimento no dia 30 de março de 2018 e data de liquidação no dia 02 de abril de 2018.
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018
Marco Antônio Souza Cauduro
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Para maiores informações, contatar a á rea de Relações com Investidores da Log -In:
Enio Stein - Diretor Financeiro - [+55 21 2111 670 0]
Fábio Ornellas - RI - [+55 21 2111 6762]
ri@loginlogistica.com.br
www.loginlogistica.com.br B3: LOGN3

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.

