LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº. . 42.278.291/0001-24
NIRE Nº. 3.330.026.074-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e dos artigos 3º
e 5º da Instrução CVM nº 481/09, convocamos os senhores acionistas da LOG-IN –
LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de abril de 2018, às 15:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
General Justo, nº 375, 6º andar, Centro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:
1.

Em Assembleia Geral Ordinária:

i)

Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores
independentes;

ii)

Apreciar a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017;

iii)

Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de
2018;

iv)

Fixar a remuneração anual global dos administradores.

2.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

i)

Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Instruções gerais:

A fim de melhor organizar os trabalhos da Assembleia, solicitamos aos senhores
acionistas que, nos termos do § 4º do artigo 8 do Estatuto Social da Companhia, enviem
os documentos necessários à participação ou representação na Assembleia com, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação ao horário da
Assembleia, aos cuidados da área de Relações com Investidores da Companhia.
A Proposta da Administração, contendo todas as informações necessárias para a
participação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, bem como
toda a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia, nos
termos do artigo 6º da Instrução CVM n.º 481/09, encontram-se disponíveis para
consulta na sede da Companhia, no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br) e no site de
relações com investidores da Companhia (www.loginlogistica.com.br/ri), nos termos da
Instrução CVM nº 481/09.
Além disso, a Companhia adotará para a assembleia geral o procedimento de voto a
distância, conforme previsto na Instrução CVM nº 481/09, permitindo que seus
acionistas enviem, diretamente à Companhia ou por meio de seus respectivos agentes
de custódia ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações da
Companhia, o Boletim de Voto a Distância, o qual se encontra à disposição dos acionistas
junto aos demais documentos referentes à assembleia geral. A Companhia informa que
instruções adicionais sobre o procedimento de votação a distância poderão ser
consultadas no próprio Boletim de Voto a Distância.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2018.
Eduardo de Salles Bartolomeo
Presidente do Conselho de Administração.

