
 
   

 

 

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. 
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AVISO AOS ACIONISTAS 

 

Em complemento aos Avisos aos Acionistas divulgados em 26 de abril e 4 de junho de 2018 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 homologou o aumento de capital 

da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado na reunião do Conselho de 

Administração de 26 de abril de 2018, no montante total de R$ 25.999.998,30 (vinte e cinco 

milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), 

atingido mediante a subscrição e integralização da totalidade das 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, emitidas ao preço de emissão de R$ 2,05 (dois reais e 

cinco centavos) por ação. As novas ações ordinárias serão creditadas aos seus subscritores em 

até 3 (três) dias úteis contados desta data. 

 

Em razão da homologação do aumento de capital, o capital social da Log-In passa a ser de 

R$.650.037.762,35 (seiscentos e cinquenta milhões, trinta e sete mil, setecentos e sessenta e dois 

reais e trinta e cinco centavos), divididos em 36.039.953 (trinta e seis milhões, trinta e nove mil, 

novecentas e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas e escriturais. 

 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2018 

Marco Antônio Souza Cauduro 

Diretor Presidente e de Relações com Investidores 
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