
 
 
   

 

LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 

COMPANHIA ABERTA 

 

CNPJ Nº. . 42.278.291/0001-24 

NIRE Nº. 3.330.026.074-9 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” ou “Companhia” – B3: LOGN3), informa que, em 

reunião realizada nesta data, o seu Conselho de Administração aprovou o aumento do capital 

social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de até R$.26.000.000,00 

(vinte e seis milhões reais), mediante a emissão particular de até 12.682.926 (doze milhões, 

seiscentos e oitenta e dois mil e novecentos e vinte e seis) novas ações ordinárias, 

nominativas e escriturais, de emissão da Companhia. As demais condições do aumento de 

capital estão descritas abaixo, no formato previsto pelo Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 

480/09. 

 

ANEXO 30-XXXII 

 

Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração 

 

1. Valor do aumento e do novo capital social. 

 

Conforme aprovado pelo Conselho de Administração da LOG-IN - LOGÍSTICA 

INTERMODAL S.A. (“Companhia”), em reunião realizada em 26 de abril de 2018, o capital 

social da Companhia será aumentado, dentro do limite do capital autorizado, no valor de até 

R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) sendo possível a homologação parcial do 

aumento de capital, desde que alcançado o valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 

Uma vez concluído o aumento de capital, o capital social da Companhia passará a ser de 

R$650.037.764,05 (seiscentos e cinquenta milhões, trinta e sete mil, setecentos e sessenta e 

quatro reais e cinco centavos). Caso ocorra a homologação parcial, o valor do capital social 

dependerá do número de ações subscritas, que será ao menos de R$634.037.764,05 

(seiscentos e trinta e quatro milhões trinta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e 

cinco centavos), na hipótese de subscrição apenas do valor mínimo. 

 

2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou 

outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus 

de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas 

ações. 

 

O aumento de capital será realizado mediante a emissão, para subscrição particular, de até 

12.682.926 (doze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil e novecentos e vinte e seis) novas 

ações ordinárias, nominativas e escriturais, de emissão da Companhia, sendo possível a 

homologação parcial do aumento de capital, com a emissão, para subscrição particular, de ao 



 
 
   

 

menos 4.878.049 (quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil e quarenta e nove) novas 

ações ordinárias de emissão da Companhia. 

 

3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências 

jurídicas e econômicas. 

 

O aumento será realizado no contexto da reestruturação financeira da Companhia, para o 

atendimento de obrigações contraídas com instituições financeiras, oriundas do 

reperfilamento de dívidas bancárias, cuja formalização foi comunicada ao Mercado, por Fato 

Relevante, em 10 de novembro de 2017. 

 

Como é de praxe no mercado, o aumento de capital tem como consequência a alteração do 

preço de exercício dos bônus de subscrição emitidos em 29 de setembro de 2016, com 

vencimento em 30 de setembro de 2019, e pode, ainda, implicar a alteração do preço de 

exercício das opções de compra atribuídas aos administradores no âmbito do Plano de Opção 

de Compra de Ações da Companhia. 

 

4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável. 

 

Em reunião realizada em 26 de abril de 2018, o Conselho Fiscal da Companhia emitiu parecer 

favorável à aprovação do aumento de capital, proposto pela Diretoria, pelo Conselho de 

Administração: 

 

“PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Aprovado na reunião realizada em 26 de abril de 2018 

 

Os membros do Conselho Fiscal da LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 

(“Companhia”) se reuniram para examinar proposta da Diretoria para aumentar o 

capital da Companhia, no limite do capital autorizado, nos seguintes termos: (a) o valor 

do aumento de capital seria de até R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), 

mediante a emissão, para subscrição particular, de até 12.682.926 (doze milhões, 

seiscentos e oitenta e dois mil e novecentos e vinte e seis) novas ações ordinárias de 

emissão da Companhia, sendo possível a homologação parcial do aumento de capital, 

desde que ao menos alcançado o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 

mediante a emissão, para subscrição particular, de ao menos 4.878.049 (quatro 

milhões, oitocentos e setenta e oito mil e quarenta e nove) novas ações ordinárias de 

emissão da Companhia; (b) o preço de emissão das ações seria de R$ 2,05 (dois reais 

e cinco centavos), fixado com base na média das cotações de fechamento das ações 

de emissão da Companhia ponderada pelo volume de ações negociadas na B3 S.A. – 

Bolsa, Balcão, Brasil, no período compreendido entre 12 de março de 2018 e 23 de 

abril de 2018 e aplicado um deságio de 40% (quarenta por cento); (c) seria garantido 

direito de preferência para os atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações 

emitidas no âmbito do aumento de capital; (d) as ações ordinárias da Companhia 

emitidas no âmbito do aumento de capital confeririam aos seus titulares os mesmos 

direito, vantagens e restrições conferidos pelas demais ações ordinárias de emissão 



 
 
   

 

da Companhia; e (e) os recursos decorrentes do aumento de capital seriam 

empregados no contexto da reestruturação financeira da Companhia.  

 

Após a análise e discussão, os membros do Conselho Fiscal deliberaram emitir este 

parecer favorável à aprovação, pelo Conselho de Administração, da proposta da 

Diretoria para aumentar o capital da Companhia.” 

 

5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações. 

 

a) Descrever a destinação dos recursos; 

 

O aumento será realizado no contexto da reestruturação financeira da Companhia, para o 

atendimento de obrigações contraídas com instituições financeiras, oriundas do 

reperfilamento de dívidas bancárias, cuja formalização foi comunicada ao Mercado, por Fato 

Relevante, em 10 de novembro de 2017. 

 

b) Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; 

 

Serão emitidas até 12.682.926 (doze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil e novecentos e 

vinte e seis) novas ações ordinárias, nominativas e escriturais, da Companhia, sendo possível 

a homologação parcial do aumento de capital, com a emissão, para subscrição particular, de 

ao menos 4.878.049 (quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil e quarenta e nove) novas 

ações ordinárias de emissão da Companhia. 

 

c) Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas; 

 

As ações ordinárias da Companhia emitidas no âmbito do aumento de capital conferirão aos 

seus titulares os mesmos direito, vantagens e restrições conferidos pelas demais ações 

ordinárias de emissão da Companhia, inclusive a percepção integral de todos os benefícios, 

incluindo dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. 

 

d) Informar se partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que 

tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os 

respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos; 

 

Não aplicável. 

 

e) Informar o preço de emissão das novas ações; 

 

O preço de emissão das novas ações ordinárias emitidas no âmbito do aumento de capital 

será de R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) por ação. 

 

f) Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor 

nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital; 

 



 
 
   

 

As ações ordinárias de emissão da Companhia não possuem valor nominal, e a totalidade do 

preço de emissão das novas ações será destinada à conta do capital social da Companhia. 

 

g) Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, 

sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento; 

 

Tendo em vista que será assegurado o direito de preferência na subscrição das novas ações 

aos acionistas da Companhia, caso tais acionistas exerçam a integralidade de seus 

respectivos direitos de preferência, o aumento de capital não provocará a diluição de suas 

participações na Companhia. 

 

Conforme divulgado, a Companhia possui obrigações oriundas do reperfilamento de dívidas 

bancárias contraídas com instituições financeiras, e o aumento de capital tem como objetivo 

possibilitar que a Companhia atenda a suas obrigações financeiras.  

 

h) Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, 

os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha; 

 

O preço de emissão de R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) por ação foi fixado, sem diluição 

injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º da Lei nº 

6.404/76, com base na média das cotações de fechamento das ações de emissão da 

Companhia ponderada pelo volume de ações negociadas na B3 S.A. – Bolsa, Balcão, Brasil, 

no período compreendido entre 12 de março de 2018 e 23 de abril de 2018 e aplicado um 

deságio de 40% (quarenta por cento). 

 

i) Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor 

de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado; 

 

O deságio estabelecido é compatível com as práticas de mercado, e tem como objetivo tornar 

o aumento de capital atrativo para os acionistas da Companhia e potenciais investidores. 

 

O percentual de deságio foi definido pela administração da Companhia, justificando-se pela 

necessidade de estimular a adesão dos acionistas a participarem do aumento de capital. A 

necessidade de capitalização da Companhia se insere no contexto de sua reestruturação 

financeira, para o atendimento de obrigações contraídas com instituições financeiras, oriundas 

do reperfilamento de dívidas bancárias, sendo certo que o eventual insucesso no aumento de 

capital poderia comprometer a situação patrimonial e financeira da Companhia. A 

administração espera a maior adesão possível de seus acionistas, de modo que se concretize 

o aumento de capital no valor máximo previsto. 

 

j) Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de 

emissão; 

 

O preço de emissão foi determinado com base na cotação média das cotações de fechamento 

das ações de emissão da Companhia ponderada pelo volume de ações negociadas na B3 



 
 
   

 

S.A. – Bolsa, Balcão, Brasil, de modo que não há laudos ou estudos que subsidiem a fixação 

do preço de emissão. 

 

k) Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos 

mercados em que são negociadas, identificando a) cotação mínima, média e máxima 

de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; b) cotação mínima, média e máxima de cada 

trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, 

nos últimos 6 (seis) meses; e d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; 

 

 LOGN3 Cotação Máx LOGN3 Cotação Med LOGN3 Cotação Min 

90 dias1 4,05 3,49 3,20 
2018 – mar. 3,62 3,48 3,38 

2018 – fev. 3,80 3,68 3,45 

2018 – jan. 4,05 3,49 3,38 
2018 – dez. 3,55 3,45 3,38 
2018 – nov. 3,63 3,48 3,29 

2018 – out. 3,68 3,54 3,38 
2017 4,81 3,59 2,60 

2017 – 4T 3,68 3,49 3,29 

2017 – 3T 4,13 3,64 3,12 

2017 – 2T 4,12 3,63 3,15 

2017 – 1T 4,81 3,60 2,60 
2016 8,60 4,54 2,52 

2016 – 4T 3,79 3,12 2,52 
2016 – 3T 5,86 4,60 3,45 
2016 – 2T 8,60 5,65 4,15 

2016 – 1T 6,75 4,75 3,60 
2015 20,00 12,99 3,55 

 

l) Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos 

últimos 3 (três) anos; 

 

Em 1º de março de 2017, em razão do exercício de 4.829.384 (quatro milhões, oitocentos e 

vinte e nove mil, trezentos e oitenta e quatro) bônus de subscrição, o capital social da 

Companhia foi aumentado no montante de R$ 24.037.764,05 (vinte e quatro milhões, trinta e 

sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), mediante a emissão de 

5.014.703 (cinco milhões e catorze mil, setecentos e três) ações ordinárias. O capital social 

foi alterado de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), dividido em 18.342.324 

(dezoito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro) ações ordinárias 

e passou a ser de R$ 624.037.764,05 (seiscentos e vinte e quatro milhões, trinte e sete mil, 

setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), dividido em 23.357.027 (vinte e três 

milhões, trezentos e cinquenta e sete mil e vinte e sete) ações ordinárias. O preço de exercício 

dos bônus de subscrição era de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos). 

                                                           
1 Entre 8 de dezembro de 2017 e 23 de abril de 2018. 

 



 
 
   

 

 

m) Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão; 

 

Considerando que aos acionistas da Companhia será assegurado o direito de preferência na 

subscrição das novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, caso os acionistas 

exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de preferência, o aumento de capital não 

acarretará qualquer diluição dos atuais acionistas. 

 

No caso dos acionistas que optarem por não exercer o direito de preferência, a diluição 

potencial resultante do aumento de capital poderá ser de 17% (dezessete por cento) no caso 

de subscrição do número mínimo de ações emitidas e de 35% (trinta e cinco por cento) no 

caso de subscrição do número máximo de ações emitidas. 

 

n) Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações 

emitidas; 

 

A ações emitidas no âmbito do aumento de capital poderão ser subscritas pelos acionistas da 

Companhia por meio do exercício do direito de preferência, conforme estabelecido no item 

abaixo. 

 

o) Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas 

ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito; 

 

Será assegurado aos acionistas da Companhia direito de preferência, na proporção das suas 

participações no capital em 2 de maio de 2018, para subscrever as novas ações emitidas, que 

poderá ser exercido dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, que se iniciará 

no dia 3 de maio de 2018, inclusive, e se encerrará em 1 de junho de 2018, inclusive. 

 

Cada ação detida ao final do dia 2 de maio de 2018 garantirá ao seu titular o direito de 

subscrever 0,5430025833 ação no âmbito do aumento de capital. 

 

Os acionistas titulares de Ações depositadas na Central Depositária da B3 deverão exercer o 

direito de preferência por meio de seus respectivos agentes de custódia. 

 

Os acionistas titulares de ações constantes dos registros mantidos pelo Branco do Brasil que 

desejarem exercer seu direito de preferência deverão dirigir-se a qualquer uma das agências 

da rede Branco do Brasil em território nacional. O exercício do direito de preferência nas 

agências do Banco do Brasil seguirá os procedimentos e regras por ele estabelecidos. 

 

p) Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras; 

 

Se existirem sobras de ações não subscritas (mesmo que já tenha sido atingida a subscrição 

mínima) depois de encerrado o prazo para exercício do direito de preferência, será concedido 

prazo de 3 (três) dias para os subscritores que, no ato da subscrição, solicitaram reserva de 

sobras, subscreverem eventuais ações não subscritas. 

 



 
 
   

 

O percentual para o exercício do direito de subscrição de sobras deve ser obtido pela divisão 

da quantidade de ações não subscritas pela quantidade total de ações subscritas pelos 

subscritores que tenham manifestado interesse nas sobras durante o período de preferência, 

multiplicando o quociente obtido por 100 (cem).  

 

No ato da subscrição das sobras a que fizer jus, o subscritor poderá solicitar um número 

adicional de sobras de ações não subscritas, sujeito à disponibilidade de sobras. Desse modo, 

a quantidade de ações subscritas durante o período de subscrição de sobras poderá ser, 

inclusive, superior à quantidade de sobras a que cada acionista fará jus, até o limite de sobras 

disponíveis. 

 

Poderá haver, a critério da administração, uma ou mais rodadas de sobras de ações não 

subscritas. As frações de ações decorrentes do exercício do direito de preferência, do 

exercício do direito à subscrição das sobras ou do rateio das ações serão desconsideradas.  

 

Será permitida a cessão do direito de subscrição de sobras de maneira independente e 

autônoma do direito de preferência na subscrição do aumento de capital. 

 

q) Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja 

previsão de homologação parcial do aumento de capital; 

 

Após a efetiva subscrição e integralização das novas ações, o aumento de capital será 

homologado total ou parcialmente, a depender da adesão dos acionistas da Companhia. Em 

razão da possibilidade de homologação parcial do aumento de capital, os subscritores 

poderão condicionar a subscrição das ações (i) à subscrição do valor máximo previsto para o 

aumento de capital; ou (ii) à subscrição do valor mínimo previsto para o aumento de capital, 

devendo o subscritor indicar, nesta última hipótese, se receberá (a) a totalidade das ações 

subscritas; ou (b) quantidade equivalente à proporção entre o número de ações efetivamente 

subscritas e o número máximo de ações objeto do aumento de capital. Na falta de 

manifestação do subscritor, presumir-se-á o interesse do subscritor em receber a totalidade 

das ações por ele subscritas. A Companhia não abrirá prazo adicional para a revisão de 

investimento no caso de colocação parcial das ações objeto do aumento de capital. 

 

Por essa razão, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para 

adequá-lo ao valor final do novo capital social será deliberada oportunamente, após a 

finalização de todos os procedimentos relativos ao aumento de capital. 

 

r) Caso o preço de emissão das ações possa ser, total ou parcialmente, realizado em 

bens: a) apresentar descrição completa dos bens que serão aceitos; b) esclarecer qual 

a relação entre os bens e o seu objeto social; e c) fornecer cópia do laudo de avaliação 

dos bens, caso esteja disponível. 

 

Não aplicável. 

 

26 de abril de 2018 

### 


