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Este material foi preparado pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Coordenador Líder”) exclusivamente como material publicitário (“Material
Publicitário”) relacionado à emissão e oferta (“Oferta”) de certificado de recebíveis imobiliários (“CRI”) da 20ª série da 4ª emissão da Isec Securitizadora S.A. (“Emissora”), com
base em informações prestadas pela Emissora e pela Log Commercial Properties e Participações S.A. (“Devedora” ou “Log”).

Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto
Preliminar”), assim como sua versão definitiva, quando disponível (“Prospecto Definitivo”), em conjunto com o Prospecto Preliminar doravante denominado o “Prospecto”), em
especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir investir nos CRI. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas
informações contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRI e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos e aos setores
imobiliário e aos CRI. O Prospecto poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora e pela Devedora sejam
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas
ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto e este material são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas neste Material Publicitário e
no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da CVM.

O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade dos CRI, de sua emissora e
das demais instituições prestadoras de serviços.

Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de Referência que se encontra disponível para
consulta no site da CVM, www.cvm.gov.br, (neste website, acessar “Central de Sistemas” e clicar em “Informações de Companhias”, nesta página clicar em “Informações
Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”, buscar “Isec Securitizadora S.A.”, e selecionar “DFP” ou “ITR”, “Fatos Relevantes”,
“Comunicados ao Mercado”, entre outros, conforme o caso).

A decisão de investimento nos CRI é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao
investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de
inadimplemento, liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do formulário de referência da Emissora e do termo
de securitização pelo investidor ao formar seu julgamento para o investimento nos CRI.

O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As informações nele contidas não
devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os investidores consultem, para considerar a tomada de decisão
relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e
assessores antes da tomada de decisão de investimento.

DISCLAIMER
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A LOG

2014

2016

2017

2013

2015

Portfolio – ABL Entregue Acumulado (mil m²)

2011 2012

Fonte: Companhia
Notas:1. Somente novos contratos; 2. Considera pré-locações

Primeira rodada de Equity
de R$250mm pelo
Starwood.

Primeiro galpão logístico é
entregue fora de MG
(Jundiaí-SP).

LOG Sumaré e LOG
Hortolândia são
entregues, total de 86 mil
m² de ABL.

Companhia muda o
nome para LOG
Commercial Properties e
Participações S.A.

Segunda rodada de
Equity de R$128mm
pelo Bradesco.

Companhia inicia
operações no Nordeste,
Sul e RJ. A Companhia atinge a

marca de 589 mil m² de
ABL entregues.

A Companhia loca um
total de 151 mil m² de
ABL.

A Companhia loca um 
total de 110 mil m² de 
ABL.

Aumento de Capital de
R$250mm na LOG pelos
acionistas.

LOG assina seu maior
contrato com,
aproximadamente, 32 mil
m² de ABL.

Aumento de Capital de
R$308mm na LOG pelos
acionistas.

63 177 132 231 151 110 1842

Área locada por ano (mil m²)1

FIP Multisetorial

Histórico – Expertise na construção e administração
(Página 133 e 134 do Prospecto 

Preliminar)
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A LOG

5

ESTRUTURA ACIONÁRIA

(Páginas 184 a 186 e 192 do Prospecto 
Preliminar)
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 A LOG conta com 7 empreendimentos de retail
(Strip Malls e Shopping Contagem) em seu 
portfólio. 

6

GALPÕES LOGÍSTICOS

RETAIL

 O portfólio de galpões da LOG conta com 1.481.918 m² de ABL, 
estando 663.901 m² de ABL em operação. 

 Localizados em vetores produtivos estratégicos, os galpões 
oferecem estrutura para atender as necessidades de diversos 
setores, proporcionando eficiência e agilidade operacional. 

 A LOG possui 39 condomínios (empreendimentos), totalizando 
119 galpões, sendo que 21 condomínios e 65 galpões já estão 
entregues.

Ativos da Companhia

A LOG

 O Parque Industrial Betim, possui uma localização 
estratégica, com lotes destinados a venda e conta com a 
possibilidade de desenvolvimento de galpões. 

LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS

(Página 135 do Prospecto Preliminar)

Fonte: Companhia
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Baixo Custo

Risco de Carteira

Presença Nacional1

DIVERSIFICAÇÃO 
GEOGRÁFICA

DNA DE 
CONSTRUÇÃO   

FLEXIBILIDADE

CARTEIRA

DIVERSIFICADA Base diversificada de clientes e baixo risco

 Baixa concentração no faturamento, 
seja de clientes ou indústria.

 25% dos nosso clientes tem um bom 
nível de rating público emitido.

4

2

 Expertise na gestão de obras

 Velocidade

 Padronização

 Escala

Modelo de Negócio

A LOG

 Localização privilegiada e estratégica

 Presente em 26 cidades e 9 estados

 Portfólio potencial de 1,5 milhão de 
m².

 Localização estratégica, próximo dos 
grandes centros urbanos nacionais.

Estratégia Comercial3

 Capacidade para atender todo tipo de 
demanda:

 Tamanho

 Localização

 Cliente 

(Página 157 e 158 do Prospecto Preliminar)

Fonte: Companhia
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Estado RJ

ABL (m²) 75.804

Estado MG

ABL (m²) 188.705

Estado PR

ABL (m²) 43.304

Estado CE

ABL (m²) 47.093

Estado GO

ABL (m²) 61.148

Estado SE

ABL (m²) -

Estado BA

ABL (m²) 17.725

Estado ES

ABL (m²) 67.542

Estado SP

ABL (m²) 180.295

682 mil m² de ABL Entregue

Cidades 3

ABL (m2) 101.870

Rio de Janeiro

Cidades 5

ABL (m2) 450.434

Minas Gerais

Cidades 1

ABL (m2) 50.726

Cidades 2

ABL (m2) 94.894

Ceará Paraná

Cidades 3

ABL (m2) 78.500

Cidades 1

ABL (m2) 17.111

SE

ES

R
J

Goiás São Paulo

Sergipe

Cidades 1

ABL (m2) 32.080

RJ

CE

SP

PR

GO

MG

825 mil m² de ABL à construir

AM

AC RO

RR AP

PA

MT

TO

MA

PI

MS

GO

DF

BA
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SP

PR

RS

SC

ES

RJ

SE

AL

PE

PB

RN
CE

MG

Modelo de Negócio – Presença Nacional

Diversificação geográfica com presença em regiões com menor concorrência e alta demanda por ativos de alta qualidade

A LOG
(Página 145 do Prospecto Preliminar)

Fonte: Companhia
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 Controle de custos

 Padronização de 

fornecedores

 Manutenção e gestão 

periódica dos ativos

 Processo de construção 

padronizado, mecanizado 

e organizado em módulos

 Controle e otimização de 

custos

 Construção de galpão

faseado em 6 meses

 Sinergia com parceiros

 Identificação de clientes 

para definir a 

rentabilidade

 Equipe multidisciplinar 

responsável pela análise

 Comitê interno 

responsável pela tomada 

de decisões e aquisições

 Due diligence 

 Mapeamento de possíveis

restrições

 Obtenção de todas as 

licenças e aprovações para 

o projeto

 Equipe comercial 

altamente qualificada

 Corretores 

especializados no 

mercado da companhia

Identificação
Demanda

Regularização do

Terreno
Construção

E
Entrega do

Projeto
Gestão dos

Ativos

18º Mês1ºMês 28º Mês 29º Mês27º Mês

Criação de Valor Significante

Modelo de Negócio – Ciclo de Desenvolvimento Eficiente

O conhecimento da LOG na identificação e aquisição de terras, construção e gerenciamento de instalações, garante o sucesso e a vantagem do 
modelo comercial da Companhia. 

Ciclo eficiente de desenvolvimento, construção e gestão de ativos

A LOG
(Página 153 do Prospecto Preliminar)

Fonte: Companhia
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8,1% 8,2% 8,7% 8,5%
7,5% 7,2% 7,1%

4,13 4,06 
4,03 

4,10 

3,85 

3,95 
3,87 

 3,70

 3,75

 3,80

 3,85

 3,90

 3,95

 4,00

 4,05

 4,10

 4,15

 4,20

jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17

Participação do Maior Cliente - % ABL Médio / Contrato

10

24,5%

20,2%

13,5% 13,5%

8,7%

18,0% 17,0% 18,0%

25,0% 25,0%

dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17
Vacância - LOG CP Vacância Brasil¹

ABL Entregue: 494.632 m²

% do ABL Entregue: 75%

Taxa de Vacância LOG: 8,1%

Vacância Região¹: 27%

Participação do Maior Cliente /Receita Bruta - % e ABL Médio/Contrato - ABL Mil

Alto desempenho também nos mercados mais competitivosVacância Física - Galpões

Modelo de Negócio – Estratégia modular

Estratégia modular diferencia a LOG dos concorrentes, proporcionando melhores condições de negociação com clientes 

A LOG
(Página 156 do Prospecto Preliminar)

¹Vacância divulgada pela Colliers no relatório 
Logistics Parks Market Overview do Q4 2017

Fonte: Companhia
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 Os galpões são construídos dentro dos grandes centros urbanos 

brasileiros.

 O objetivo é atender cada vez mais os clientes do e-commerce, que 

demandam agilidade e eficiência nas entregas.

 Adequado para clientes que comercializam produtos pequenos e 

frágeis e que desejam entregar seus produtos em alta velocidade.

11

 74% dos galpões entregues/em 

construção da LOG possuem 

clientes recorrentes, ou seja, com 

mais de um contrato com a LOG em 

localidades diferentes. 

Portfólio de galpões capaz 

de atender às necessidades 

de vários clientes.

Capacidade de atender a 

uma base diversificada de 

clientes, que se encontram 

em diversos níveis de 

maturidade do negócio

74%

26%

Modelo Tradicional Modelo Last Mile

Ativos com Clientes Recorrentes

Modelo de Negócio – “One-stop Shop e Last Mile”

O
n
e
-s

to
p
 S

h
o

p

L
a
s
t 

M
ile

Modelo de negócio único que possibilita atrair desde clientes com abrangência nacional até clientes regionais.

A LOG
(Página 159 do Prospecto Preliminar)

Fonte: Companhia
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Grandes empresas 

nacionais e 

multinacionais

Empresas 

Multinancionais

 Pequena chance de 

crescimento

 Baixa demanda

 Concentração 

geográfica

 Baixo retorno

 Grande oportunidade de 

crescimento

 Alta demanda

 Diversificação geográfica

 Alto retorno

Baixa taxa de inadimplência

(1,31% acumulada dos 

últimos 12 meses)

Rentabilidade

(Margem EBITDA Ajustada 

2017 de 80,2%)

Baixa taxa de vacância

(8,7% em dez/17)

4.500 m² de ABL médio por 

cliente

7,09% é participação do 

maior cliente sobre a 

receita bruta

Média de 2,3 meses para 

relocação de galpões

Grandes 

empresas locais e 

logísticas / 

transportadoras

Modelo de Negócio – Base de Clientes Diversificada

Base de clientes diversificada, com baixa concentração, tanto por cliente quanto por segmento industrial

A LOG
(Página 147 e 148 do Prospecto Preliminar)
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842.143 

715.075 

13

Receita Líquida
Crescimento de 2,8% 

2016
96.774 

99.494 2017

2016

R$99,4 MILHÕES

78.066 

79.823 2017

2016

R$79,8 MILHÕES

EBITDA Ajustado
Crescimento de 2,3% 

FFO Ajustado
Crescimento de 4,5% 

35.145

36.718 2017

2016

Absorção Bruta¹
Crescimento de 104% 

ABL Entregue Acumulado
Crescimento de 4,1% 

Portfólio
Ajuste de 4,2% 

148.431 

302.799 

654.546 

681.616 

Vacância
Redução de 4,8 p.p.

Loan to Value Líquido
Redução de 7 p.p. 

Dívida Líquida
Redução de 15,1% 

13,5%

8,7%

37%

30%

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

R$36,7 MILHÕES

302,4 mil de m² de ABL 681,6 mil de m² de ABL 1,5 milhão de m² de ABL

8,7% 30% R$715,1 MILHÕES

Destaques Financeiros e Operacionais 

A LOG

¹Novas locações + renovações.

(Página 141 do Prospecto Preliminar)

Fonte: Companhia
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12.500
22.391

31.288 34.910 36.47527,6%

32,9%
33,7%

36,1% 36,7%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

 -

 5.00 0

 10.0 00

 15.0 00

 20.0 00

 25.0 00

 30.0 00

 35.0 00

 40.0 00

2013 2014 2015 2016 2017

Lucro Líquido Ajustado Margem Lucro Líquido Ajustado

14

Receita Operacional Líquida – R$ Mil EBITDA Ajustado & Margem EBITDA Ajustada – R$ mil e %

FFO Ajustado e Margem FFO Ajustada – R$ Mil e %

20.900

49.983

74.441 78.066 79.823

46,2%

73,5%

80,1% 80,7% 80,2%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

60, 0%

70, 0%

80, 0%

 -

 10.0 00

 20.0 00

 30.0 00

 40.0 00

 50.0 00

 60.0 00

 70.0 00

 80.0 00

 90.0 00

2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA Ajustado Margem Ebitda Ajustada

Lucro Líquido Ajustado e Margem Lucro Líquido Ajustado – R$ Mil e %

Destaques Financeiros

A LOG
(Página 141 e 142 do Prospecto 

Preliminar)

Fonte: Companhia



MATERIAL PUBLICITÁRIOMATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO”

1.246.621

2.190.831 2.174.413
2.298.800 2.397.662

2013 2014 2015 2016 2017

15

Dívida Líquida e Dívida Líquida / EBITDA – R$ Mil Endividamento (Dívida Líquida / Patrimônio Líquido)

CAPEX – R$ Mil Propriedades para Investimento – R$ Mil

83,2%

65,8% 63,4%

47,5%

35,4%

2013 2014 2015 2016 2017

383.711

276.808

46.348
70.345 63.221

2013 2014 2015 2016 2017

615.716

957.095 947.700
842.143

715.075

29,5

19,1
12,7

10,8
9,0

-5,0

0,0

5,0

10, 0

15, 0

20, 0

25, 0

30, 0

 -

 200 .000

 400 .000

 600 .000

 800 .000

 1.00 0.000

 1.20 0.000

2013 2014 2015 2016 2017
Dívida Líquida Dívida Líquida / Ebitda

Destaques Financeiros

A LOG

Fonte: Companhia

(Página 141 e 142 do Prospecto 
Preliminar)
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Foi Managing Director responsável pela área de corporate
finance do BESI Brasil de 2001 a 2006 e Associate e Vice
President de M&A no J.P. Morgan entre 1995 e 2001 em
Nova York e São Paulo.
Graduado em Administração de Empresas pela
Universidade Católica Portuguesa em 1988, com MBA pela
Columbia Business School em 1995.

É graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de
Minas Gerais em 1978, sócio-fundador do Grupo MRV e principal
executivo, hoje exercendo o cargo de Presidente do Conselho de
Administração da MRV Engenharia e Participações S.A..

Mais de 35 anos de experiência
no setor imobiliário.

É graduado em direito pela
Faculdade de Direito Milton
Campos, em 1981.

É formado em Economia pela
Universidade de Berkeley (CA) e possui
mestrado em London School of
Economics.

Presidente e fundador da Starwood Capital Group.

Foi responsável, nos últimos 20 anos, pela estruturação
de mais de 400 transações de investimento totalizando
mais de US$ 40 bilhões em ativos.
É graduado pela Brown University e possui MBA pela 
Harvard Business School.

É Acionista e Diretor Presidente da Patrus
Transportes Urgentes, uma companhia
líder no setor de logística no Brasil, com
mais de 1.700 empregados e uma frota de
2.100 veículos. Possui mais de 25 anos de
experiência no setor de logística.
Graduado em Administração de Empresas
(1985) e Contabilidade (1987) pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC).

Foi gerente de tesouraria no Lloyds Bank 
entre 1982 e 1990 e tesoureiro do JP 
Morgan de 1990 a 2000. Ex-sócio do Banco 
Pactual (2000-2003) e da Perfin
Administração de Recursos (2003-2006). 
Formado em Economia pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (1980), com pós-
graduação em Finanças na FGV (1986).

Manuel de Sousa    
Conselheiro

Ryan Hawley
Conselheiro

Barry Sternlicht
Conselheiro

Marcelo Patrus
Conselheiro

Rubens Menin
Presidente

Leonardo Corrêa
Conselheiro

Marcos Cabaleiro
Vice Presidente

A LOG
Governança Corporativa (Páginas 165 a 176

do Prospecto Preliminar)

Fonte: Companhia
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Estrutura Organizacional

Equipe de execução multidisciplinar com forte expertise no setor, foco em ganhos de eficiência e altamente experiente

Em 2010 juntou-se MRV como  Gerente Executivo de Relações com 
Investidores e se mudou para LOG CP em 2011
De 2002 a 2007 trabalhou para a Ernst & Young Brasil e 2007-2009 
trabalhou para a Ernst & Young Londres
Bacharel em Economia pela PUC-MG (2002) e Contabilidade pela 
Fundação Mineira de Educação e Cultura (2007)

Trabalhou na MRV no período de 1997 a 2004, no Departamento de Engenharia e 
Abastecimento, em seguida, tornou-se vice-presidente da MIC uma empresa 
industrial na Flórida, EUA
Bacharel em Engenharia Civil pela UFMG (2002) e pós-graduado em Finanças pela 
Fundação Dom Cabral em 2004

Sérgio Fischer
Diretor Presidente

Felipe Gonçalves
Diretor Financeiro e de R.I.

Produção

Desenvolvimento 
Imobiliário

Projetos 
Complementares Comercial

Suprimentos

Orçamento de 
Construção e Controle

Jurídico

Marketing

Operações

Márcio Vieira
Diretor de Produção

Relações com 
Investidores

Planejamento 
Financeiro

Centro de Serviços 
Compartilhados

Financeiro e 
Controle

Diretoria Estatutária

A LOG

Fonte: Companhia
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do Prospecto Preliminar)
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9,1%

90,9%

Galpões classe A

Galpões obsoletos

8.494
9.727 10.840

12.473 13.226

1.158 1.104 811 480 428

18% 17% 18%
25% 25%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2013 2014 2015 2016 2017
Inventário (mil m²) Absorção Líquida (mil m²) Vacância Brasil¹

80%

7% 9%
3%1%

Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste
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 100% dos galpões da LOG são classificados na categoria A. 
Somente 9,1% dos galpões brasileiros são classificados nessa 
categoria. 

 Mercado de galpões altamente concentrado na 
região sudeste do Brasil.

Inventário, Absorção Líquida e Vacância – Mercado Brasileiro Classe A¹

O SETOR DE LOGÍSTICA

Mercado de Galpões no Brasil

Inventário por 
Região 1

Galpões Logísticos 
por Classe 2

O mercado brasileiro de condomínios industriais é altamente concentrado na região sudeste e de baixa qualidade. No entanto, há uma demanda 
crescente em outras regiões, como no Nordeste e no Centro-oeste.

¹Colliers International relatório Logistic Park do 3T 2017 e ²CBRE relatório mercado industrial & logístico

Brasil: 
145 mm 
m² de ABL

(Página 160 do Prospecto Preliminar)
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Movimentação doméstica de cargas (em bilhões de TKUs) Investimento Previsto em Logística 2018 - R$ bilhões

63% Do transporte total  de cargas no Brasil em 2016 foi realizado 

por rodovias Em 2018, o governo irá investir 67% do orçamento de transporte 

em rodovias. Se considerarmos o investimento privado também, 

46% dos recursos serão destinados para as rodovias.

Em 2017, aproximadamente 73% dos recursos totais do governo 

destinado ao setor de transportes, foi investido nas rodovias

O SETOR DE LOGÍSTICA

Setor Logístico no Brasil - Investimento
A alta representatividade do transporte rodoviário e a dimensão continental do país, exigem uma rede de galpões cada vez maior, eficiente e melhor 
distribuída pelo país. 

Fonte: Valor Setorial edição out/17

(Página 162 do Prospecto Preliminar)

Fontes: Valor Setorial Edição Out/17

Fonte: Valor Setorial edição out/17

Fonte: Valor Setorial Edição Out/17
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Variação Acumulada do PIB brasileiro e do setor de transporte, Brasil

Tráfego Pedagiado de Veículos Pesados - Brasil  (Mil) Licenciamento de Caminhões no Brasil - Média Mensal

O SETOR DE LOGÍSTICA

Setor de Transporte

Setor de Transportes já demonstrou sinais de recuperação em 2017. Tendência de crescimento ainda maior em 2018.

Fonte: Elaboração CNT com dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais - IBGE

(Página 162 do Prospecto Preliminar)

Fonte: ABCR Fonte: Fenabrave
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28,0% 24,3%

15,4%

7,5% 9,9%

17,6%
11,7%

14,4% 15,6%

28.8
35.8

41.3 44.4
48.8

57.4
64.1

73.3

84.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Crescimento Estimado das vendas on-line no Brasil – R$ Bilhões Produtos mais vendidos do e-commerce no Brasil

14,8%  10,6% 9,5% 

12,2% 10,3% 8,5% 

Moda e 

Acessórios

Casa e 

Decoração

Telefonia / 

Celulares

Cosméticos

e Saúde

Eletrodomés

ticos
Livros

R$40 bn 12,4% R$85 bn54%

É o crescimento 
acumulado do 

mercado de vendas 
online no Brasil de 

2013 a 2016. 

É a expectativa de 
crescimento 

acumulado do 
mercado de vendas 
online no Brasil de 

2016 a 2021. 

Expectativa de 
crescimento médio 
anual das vendas 

online no Brasil de 
2017 a 2021. 

É a expectativa do 
tamanho do mercado 
online brasileiro em 

2021.

  

  

O SETOR DE LOGÍSTICA

E-commerce – Chave para alavancar demanda por galpões

O Cenário positivo em relação ao e-commerce do Brasil é uma importante alavanca para os condomínios logísticos. 

Fonte: Ebit Edição 36 Relatório Webshoppers (2013 – 2017) e Instituto de Pesquisa Forrester 
(2018 – 2021)

(Página 163 do Prospecto Preliminar)

Fonte: Ebit Edição 36 Relatório Webshoppers

Fonte: Ebit Edição 36 Relatório Webshoppers (2013 – 2017) e Instituto de Pesquisa Forrester 
(2018 – 2021)
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• A Devedora celebrará com a Cedente, com a interveniência e anuência da Emissora, a Escritura de Emissão de Debêntures, a qual prevê a emissão de debêntures, não conversíveis em
ação, da espécie quirografária a serem convoladas em garantia real, a serem subscritas de forma privada pela Cedente.

• Por meio do Contrato de Aquisição celebrado entre a Cedente, a Emissora e a Devedora, a Cedente alienará à Emissora os direitos de crédito oriundos das Debêntures, observados os
termos e as condições do Contrato de Aquisição;

• Por meio da Escritura de Emissão de CCI, a ser celebrada entre a Emissora, na qualidade de adquirente dos Créditos Imobiliários, a Emissora emitirá a CCI, para representar os Créditos
Imobiliários, nos termos da Lei 10.931, de acordo com as condições ali previstas;

• A Emissora, por sua vez, vinculará a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI, por meio do Termo de Securitização, a ser celebrado entre a Emissora e o
Agente Fiduciário, nos termos da Lei 9.514 e da Instrução CVM 414. A Emissora emitirá os CRI com lastro nos Créditos imobiliários, os quais serão distribuídos pelo Coordenador Líder aos
Investidores, em regime de melhores esforços de colocação.

• Ainda, como forma de garantir as Obrigações Garantidas, será outorgada pela Devedora, em favor da Emissora, a garantia de alienação fiduciária da propriedade do Imóvel, que estará
condicionado, para produção de seus efeitos, à implementação das condições previstas no Contrato de Alienação Fiduciária.

• A Emissora pagará o Valor da Aquisição em favor da Devedora, assim que atingido o Montante Mínimo, por conta e ordem da Cedente. Nos termos do Contrato de Aquisição, o
pagamento de cada parcela do Valor da Aquisição implicará, para todos os fins, a integralização das Debêntures, em quantidade proporcional ao Valor da Aquisição devido;

• O pagamento da remuneração das Debêntures será realizado semestralmente e o da amortização será realizado diretamente na Conta Centralizadora, na data de vencimento das
Debêntures; e

• O pagamento da remuneração, realizado semestralmente, e da amortização, realizado na data de vencimento dos CRI, serão realizados aos Investidores, com os recursos oriundos do
pagamento da amortização e Remuneração das Debêntures.

24

Integralização dos CRI
Integralização dos CRI

LOG Sumaré Deltalog I 
SPE LTDA1 2

Investidores

4
3

Emissão de 
Debêntures

Aquisição dos 
Créditos decorrentes 

das Debêntures

Emissão 
de CCI

Emissão dos 
CRI

6

7
Pagamento das Debêntures

1

2

4

3

5

6

4

8
Remuneração e Amortização dos CRI

7

(Página 31 do Prospecto Preliminar)

Alienação Fiduciária

5

8

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO
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Securitizadora / Emissora

Coordenador Líder

Lastro dos CRI

Isec Securitizadora S.A.

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Créditos Imobiliários, representados pela CCI emitida pela Emissora, sob forma escritural, nos termos da Escritura de Emissão de CCI, para 
representar a totalidade dos Créditos Imobiliários.

Devedora Log Commercial Properties e Participações S.A.

Número de Séries A presente Emissão é realizada em série única.

Número da Série da Emissão

Cedente LOG Sumaré Deltalog I SPE LTDA

20ª Série da 4ª Emissão de CRI da Emissora;

Regime de Distribuição
A distribuição primária dos CRI será pública, sob regime de melhores esforços de colocação, observados os termos e condições estipulados no
Contrato de Distribuição e no Prospecto Preliminar.

Créditos Imobiliários

Os créditos representados pela CCI e oriundos das Debêntures, com valor total da emissão de R$81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais),
na Data de Emissão das Debêntures, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão de Debêntures,
incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, juros remuneratórios, encargos moratórios, multas,
penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos na Escritura de Emissão de
Debêntures.

(Páginas 19 a 25 do Prospecto Preliminar)

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
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Data de Vencimento dos CRI A data de vencimento efetiva dos CRI, qual seja, 15 de junho de 2021

Data de Emissão dos CRI A data de emissão dos CRI, qual seja, 25 de maio de 2018

Atualização Monetária Os CRI não serão objeto de atualização monetária.

Pagamento de Remuneração e 
Amortização dos CRI

Valor Nominal Unitário dos CRI Os CRI terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Primeira Data de Integralização.

A Remuneração será paga na forma semestral a partir da Primeira Data de Integralização e a Amortização dos CRI será paga em parcela única na 
Data de Vencimento dos CRI.

Quantidade de CRI
Serão emitidos, inicialmente, 60.000 (sessenta mil) CRI, observado: (i) que a Oferta pode ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial
dos CRI, observado o Montante Mínimo; e (iii) o eventual exercício da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar.

Valor Total da Emissão

Na Data da Emissão, o valor correspondente a, inicialmente, R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), observado que: (i) a Oferta pode ser
concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI desde que haja colocação de CRI equivalentes a, no mínimo, o Montante Mínimo; e
(ii) o valor total originalmente ofertado poderá ser aumentado em até 35% (trinta e cinco por cento) mediante o exercício total ou parcial da
Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar isto é, em até 21.000 (vinte e um mil) CRI, equivalentes à R$21.000.000 (vinte e
um milhões de reais).

A partir da Primeira Data de Integralização, os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes de forma anual, ano base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, sobre o Valor Nominal Unitário, correspondentes a 108% (cento e oito por cento) da Taxa DI, calculada a partir da 
Primeira Data de Integralização, de acordo com a fórmula constante do Termo de Securitização.

Juros Remuneratórios

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
(Páginas 19 a 25 e 32 a 36 do Prospecto 

Preliminar)
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Garantias

Amortização Extraordinária ou 
Resgate Antecipado dos CRI

Forma

Os CRI não possuem garantia, real, pessoal ou flutuante. As Debêntures, no entanto, contarão com garantia real, qual seja a garantia 
constituída através do Contrato de Alienação Fiduciária, observado que a eficácia desta garantia estará condicionada: (i) ao seu efetivo registro 
perante o Cartório de Registro de Imóveis competente; e (ii) ao atingimento do Montante Mínimo.

O Resgate Antecipado Facultativo Total somente poderá ocorrer: (i) 12 (doze) meses após a Data de Emissão; (ii) nas mesmas datas de 
pagamento da Remuneração, e (iii) mediante o pagamento, pela Emissora, de prêmio. 

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural.

Início do Período de Reserva
14 de maio de  2018, sendo que:  (i) o Período de Reservas para Pessoas Vinculadas se encerrará em 29 de maio de  2018; e (ii) o Período de 
Reservas para Investidores que não sejam Pessoas Vinculadas se encerrará em 08 de junho de 2018.

Procedimentos de Subscrição e 
Integralização

A integralização e liquidação dos CRI ocorrerá durante todo o Prazo Máximo de Colocação, em cada uma das Datas de Integralização, 
observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme previstos no Prospecto Preliminar.

Destinação de Recursos Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados na forma descrita na seção "Destinação dos Recursos" do Prospecto Preliminar.

Agente Fiduciário ou Custodiante Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Agente Escriturador Banco Bradesco S.A.

Banco Liquidante Banco Bradesco S.A.

Registro para Distribuição, 
Negociação e Custódia Eletrônica

Os CRI serão depositados, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 541, para distribuição no mercado primário por meio do MDA,
administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3 e, para negociação no mercado secundário,
por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3 em mercados de balcão organizado, sendo a liquidação financeira dos eventos
de pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3.

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
(Páginas 19 a 25 e 32 a 36 do Prospecto 

Preliminar)
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(Páginas 88 a 111 do Prospecto Preliminar)

FATORES DE RISCO

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco
descritos abaixo, bem como as demais informações contidas neste Prospecto Preliminar e em outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais participantes da presente Oferta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados.
Caso quaisquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretizem, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais da Emissora, da Log e/ou da Cedente poderão ser afetados de forma adversa,
considerando o adimplemento de suas obrigações no âmbito da Oferta.

Esta seção “Fatores de Risco” contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRI e das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores
leiam o Termo de Securitização e compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são específicos desta operação e podem diferir dos termos e condições de outras operações envolvendo o mesmo risco
de crédito.

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Emissora, a Log, e/ou a Cedente, quer se dizer que o
risco, incerteza poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Emissora, da Log, e/ou da Cedente,
conforme o caso, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares nesta Seção como possuindo também significados semelhantes.

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora e sobre a Log, e/ou
a Cedente. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo os CRI podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor.

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas controladoras, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu formulário de referência nos itens “4.1
Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado”, incorporados por referência a este Prospecto Preliminar.
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RISCOS DA OPERAÇÃO

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas por parte dos
Investidores

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de
rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos e títulos de crédito, tendo por
diretrizes a legislação em vigor.

Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro
em relação a estruturas de securitização, em situações de litígio e/ou falta de pagamento poderá haver
perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia
da estrutura adotada para os CRI, na eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade
por meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos ou ainda pelo eventual não
reconhecimento pelos tribunais de tais indexadores por qualquer razão.

Os Créditos Imobiliários constituem o Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a falta do
recebimento dos valores decorrentes dos Créditos Imobiliários, assim como qualquer atraso ou falha
pela Emissora ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento
das obrigações decorrentes dos CRI.

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a aquisição e
securitização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses créditos, cujos patrimônios
são administrados separadamente.

O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários.

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar negativamente a
capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRI, sendo que caso os
pagamentos dos Créditos Imobiliários tenham sido realizados pela Log, na forma prevista no Contrato de
Aquisição, a Log não terá qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamentos.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir
temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em assembleia, os Titulares de CRI poderão
deliberar sobre as novas normas de administração Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste,
que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares de CRI.

Risco relacionado à Remuneração dos Créditos Imobiliários

A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula que sujeita o
devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI divulgada pela B3. Dessa forma, há a
possibilidade de, em eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário
para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração dos CRI. Em se concretizando esta
hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI poderá ampliar o
descasamento entre os juros relativos à Remuneração dos CRI e/ou conceder aos Titulares de CRI uma
remuneração inferior à atual Remuneração dos CRI.

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos
decorrentes dos Créditos Imobiliários

A Emissora, na qualidade de adquirente dos Créditos Imobiliários, e o Agente Fiduciário, nos termos do
artigo 11 da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos de execução dos
Créditos Imobiliários, de modo a garantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRI, em caso de
necessidade.

A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos Imobiliários por parte da Emissora
ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar
o fluxo de pagamento dos CRI.

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial dos Créditos
Imobiliários também pode ser afetada a capacidade de satisfação do crédito, afetando negativamente o
fluxo de pagamentos dos CRI.
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Risco de pagamento das despesas pela Devedora

Nos termos do Contrato de Aquisição, todas e quaisquer despesas relacionadas à Oferta e à Emissão, se
incorridas, serão arcadas exclusivamente, direta e/ou indiretamente, pela Devedora. Adicionalmente, em
nenhuma hipótese a Emissora possuirá a obrigação de utilizar recursos próprios para o pagamento de
Despesas.

Desta forma, caso a Devedora não realize o pagamento das Despesas, estas serão suportadas pelo
Patrimônio Separado e, caso este não seja suficiente, pelos Titulares de CRI, o que poderá afetar
negativamente os Titulares de CRI.

RISCOS DOS CRI E DA OFERTA

Riscos relacionados à Tributação dos CRI

Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas estão atualmente isentos de imposto
de renda, por força do artigo 3º, inciso II, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo
do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando
ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRI, a criação de novos tributos ou,
ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou
autoridades governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI para seus
titulares.

Falta de liquidez dos CRI

Ainda não está em operação no Brasil o mercado secundário de CRI de forma ativa e não há nenhuma
garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação
pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o
investidor que subscrever ou adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los com
terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI até a
Data de Vencimento.

Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá liquidar suas posições
ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRI
poderá causar prejuízos ao seu titular.

Risco de distribuição parcial e de redução de liquidez dos CRI

A presente Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, desde que sejam
subscritos e integralizados CRI equivalentes ao Montante Mínimo.

Ocorrendo a distribuição parcial, os CRI que não foram colocados serão cancelados após o término do
período de distribuição, o que poderá afetar a liquidez dos CRI detidos pelos Investidores.

Risco de Liquidez

Os CRI não poderão ser negociados no mercado secundário até a divulgação do anúncio de
encerramento, uma vez que só então poderá ser verificado atendimento das condições estabelecidas
pelos subscritores nos respectivos boletins de subscrição.

Quórum de deliberação em Assembleia Geral

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria simples dos
presentes nas respectivas Assembleias Gerais, e, em certos casos, há a exigência de quórum qualificado,
conforme Termo de Securitização e da legislação pertinente. O titular de pequena quantidade de CRI
pode ser obrigado a acatar determinadas decisões, contrárias ao seu interesse, não havendo
mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI em determinadas matérias
submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a operacionalização de convocação e
realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da grande pulverização
dos CRI, o que levará a eventual impacto negativo para os Titulares de CRI.
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Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário até o Encerramento da Oferta

Conforme previsto no item “Registro para Colocação e Negociação” do Prospecto, o início da negociação 
na B3 dos CRI ocorrerá apenas no 1° Dia Útil subsequente à Data de Encerramento da Oferta, conforme 
na seção “Cronograma de Etapas da Oferta” deste Prospecto, observado também o disposto no inciso “ii” 
da Instrução CVM 400. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de 
negociação temporária dos CRI no mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de 
investimento.

Alteração do local de pagamento em caso de vencimento antecipado dos CRI

Os pagamentos relacionados aos CRI são efetuados utilizando o sistema de liquidação e compensação
eletrônico administrado pela B3, instituição na qual os CRI estão eletronicamente custodiados. Caso seja
declarado o vencimento antecipado dos CRI, a B3 deixará imediatamente de realizar a custódia
eletrônica dos CRI, impossibilitando que os pagamentos continuem sendo realizados por meio de seu
sistema de liquidação e compensação.

Assim, em conformidade com a Cláusula 5.9 do Termo de Securitização e a seção “Local de Pagamento”
deste Prospecto, os pagamentos realizados após a declaração de vencimento antecipado dos CRI serão
disponibilizados, pela Emissora, em sua sede, aos respectivos Titulares de CRI.

Portanto, em caso de vencimento antecipado dos CRI, os Titulares de CRI poderão enfrentar dificuldades
operacionais para receberem os valores que lhes são devidos.

Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da Emissora e ausência de 
opinião legal relativa às informações do Formulário de Referência da Emissora.

As informações do Formulário de Referência da Emissora não foram objeto de diligência legal para fins
desta Oferta e não foi emitida opinião legal sobre a veracidade, consistência e suficiência das
informações, obrigações e/ou contingências constantes do Formulário de Referência da Emissora.
Adicionalmente, não foi obtido parecer legal do assessor jurídico da Oferta sobre a consistência das
informações fornecidas no prospecto e formulário de referência com aquelas analisadas durante o
procedimento de diligência legal na emissora.

RISCOS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

O risco de crédito da Log e a inadimplência dos Créditos Imobiliários ou do Contrato de Aquisição pode 
afetar adversamente os CRI 

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos CRI
depende do adimplemento, pela Log, dos pagamentos decorrentes dos Créditos Imobiliários, bem como
da capacidade de a Cedente de cumprir com obrigações no âmbito dos Documentos da Operação.

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares de CRI, não conta com qualquer garantia ou
coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares de CRI dos
montantes devidos dependerá do adimplemento dos Créditos Imobiliários, pela Log, em tempo hábil
para o pagamento dos valores devidos aos titulares de CRI. Eventual inadimplemento dessas obrigações
pela Log e/ou pela Cedente poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade
do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.

Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de cobrança judicial ou
extrajudicial dos Créditos Imobiliários e de seus acessórios, como a alienação fiduciária dos imóveis,
serão bem-sucedidos. Necessário também avaliar que uma vez registrada a alienação fiduciária dos
imóveis, conforme celebrada, a proprietária fiduciária apontada junto ao Cartório de Registro de Imóveis
será a Cedente e não a Emissora, o que pode dificultar a execução da garantia até que referido cartório
reconheça que a titularidade daquela garantia, uma vez firmado o Contrato de Aquisição das Debêntures
é da Emissora, que é a debenturista final das Debêntures. Também é importante destacar que em caso
de vencimento antecipado das Debêntures, caso o Cartório de Registro de Imóveis exija o registro do
Contrato de Aquisição na matrícula do imóvel, o custo deste registro ficará com o Patrimônio Separado.

Portanto, uma vez que o pagamento das remunerações e amortização dos CRI depende do pagamento
integral e tempestivo, pela Log dos respectivos Créditos Imobiliários, a ocorrência de eventos internos ou
externos que afetem a situação econômico-financeira da Log e suas respectivas capacidades de
pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio
Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.
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A Aquisição dos Créditos Imobiliários e o pagamento do Valor da Aquisição dependem da
implementação de condições precedentes, estabelecidas no Contrato de Aquisição, que podem não se
verificar

O pagamento do Valor da Aquisição pela Emissora à Cedente será pago de forma fracionada, conforme
ocorra a liquidação dos CRI, nos termos da cláusula 1.2 do Contrato de Aquisição.

O pagamento do Valor da Aquisição somente será realizado pela Emissora após o atendimento dos
Requisitos de Desembolso previstos na Cláusula 1.5 do Contrato de Aquisição, conforme descritas no
item “Requisitos de Desembolso” da seção “Sumário dos Principais Instrumentos da Oferta ─ Contrato de
Aquisição” deste Prospecto.

Exceto pela obrigação de emitir, subscrever e integralizar os CRI, a não verificação total das demais
condições precedentes elencadas na cláusula 1.5 do Contrato de Aquisição poderá impedir o pagamento
do Valor da Aquisição, com impacto aos Titulares de CRI.

Risco de originação e formalização dos Créditos Imobiliários

A CCI representa os Créditos Imobiliários, oriundos das Debêntures. Problemas na originação e na
formalização dos Créditos Imobiliários podem ensejar o inadimplemento dos Créditos Imobiliários, além
da contestação de sua regular constituição por terceiros, causando prejuízos aos Titulares de CRI.

Risco de conflito de interesses envolvendo a Devedora e o Coordenador Líder

O Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza (i) atua como administrador do Banco Inter S.A.; (ii) é acionista
controlador do Banco Inter S.A., (iii) é acionista controlador da MRV Engenharia e Participações S.A.,
maior acionista da Devedora, e (iv) acionista da Devedora.

Nesse sentido, as atividades exercidas pelo Coordenador Líder, no âmbito da Oferta e/ou da Emissão,
podem estar sujeitas a eventual situação, formal ou material, de conflito de interesses, o que poderia
impactar, de forma negativa e adversa, os Titulares de CRI.

Ocorrência de Resgate Antecipado e/ou Amortização Extraordinária dos CRI e da Oferta 

Poderá haver resgate antecipado e/ou amortização extraordinária dos CRI na ocorrência de (i) eventos
de Liquidação do Patrimônio Separado, (ii) caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, (iii) na
verificação de Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures e (iv) nas hipóteses descritas na
Cláusula 9 do Termo de Securitização. Nesse caso, os CRI serão resgatados antecipadamente e poderá
não haver recursos suficientes no Patrimônio Separado para a quitação das obrigações perante os
Titulares de CRI. Consequentemente, os Titulares de CRI poderão sofrer perdas financeiras em
decorrência de tais eventos, inclusive por tributação, pois (i) não há qualquer garantia de que existirão
outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser
afetada negativamente; e (iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina
alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva
de uma alíquota superior à que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados na sua Data de Vencimento.

Risco de Vencimento Antecipado ou Pré-Pagamento dos Créditos Imobiliários

A Emissora será responsável pela cobrança dos Créditos Imobiliários, conforme descrito na cláusula 2.3.1
do Termo de Securitização. Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, em caso de
inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRI, o Agente Fiduciário deverá realizar os procedimentos
de execução dos Créditos Imobiliários e pagamento antecipado dos CRI. Nesse caso, poderia não haver
recursos suficientes no Patrimônio Separado para a quitação das obrigações perante os Titulares de CRI.
Consequentemente, os Titulares de CRI poderão sofrer perdas financeiras em decorrência de tais
eventos, inclusive por tributação, pois (i) não há qualquer garantia de que existirão outros ativos no
mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser afetada
negativamente; e (iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas
diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma
alíquota superior à que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados na sua Data de Vencimento.

Na ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado, seja de forma automática ou não-
automática conforme disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, tal situação acarretará em
redução do horizonte original de investimento esperado pelos titulares de CRI. Os Investidores poderão
sofrer perdas financeiras, inclusive por tributação, pois (i) não há qualquer garantia de que existirão
outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser
afetada negativamente; e (iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina
alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva
de uma alíquota superior à que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados na sua Data de Vencimento.
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Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização 

Os Créditos Imobiliários são devidos, em sua totalidade, pela Log. Nesse sentido, o risco de crédito do
lastro dos CRI está concentrado na Log, sendo que todos os fatores de risco aplicáveis a ela, a seu setor
de atuação e ao contexto macro e microeconômico em que ela está inserida são potencialmente capazes
de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e,
consequentemente, a amortização e a remuneração dos CRI.

Riscos relacionados à insuficiência da Garantia

Não há como assegurar que na eventualidade de excussão da Garantia o produto resultante dessa
execução será suficiente para viabilizar a amortização integral dos CRI. Caso isso aconteça os Titulares de
CRI poderão ser prejudicados.

Risco da não formalização da Alienação Fiduciária do Imóvel

As partes acordaram, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária, com os seguintes requisitos para
formalização da garantia: (i) quitação das Dívidas Existentes e liberação das garantias sobre os Imóveis;
(ii) protocolo do Termo de Quitação no respectivo Oficial de Registro de Imóveis; e (iii) colocação do
Montante Mínimo dos CRI, observado as Cláusulas 3.4.3 e 3.4.4 da Escritura de Emissão de Debêntures.

Preenchidos os Requisitos da Garantia e verificada a integralização dos CRI no valor do Montante
Mínimo: (i) a Log promoverá a averbação da Garantia na matrícula de cada Imóvel, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias contados a partir da data em que ocorrer a integralização dos CRI até o seu
Montante Mínimo, podendo esse prazo ser prorrogado por 15 (quinze) dias, em caso de prenotação por
parte do cartório competente; e (ii) cumpridos os Requisitos de Desembolso (conforme definidos no
Contrato de Aquisição), a Securitizadora desembolsará, em favor da Log, na mesma data em que ocorrer
o cumprimento dos Requisitos de Desembolso, os recursos líquidos decorrentes do Preço de
Integralização, em integralização das Debêntures por conta e ordem da Debenturista e pagamento pela
aquisição das Debêntures.

As partes acordaram no Contrato de Aquisição e Transferência que o Pagamento do Valor de Aquisição
ocorrerá conforme a integralização dos CRI, condicionado à implementação dos Requisitos de
Desembolso. Dentre os Requisitos de Desembolso está o cumprimento dos Requisitos da Garantia e

protocolo da Garantia na matrícula dos Imóveis. O não cumprimento dos Requisitos de Desembolso no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do Contrato de Aquisição e Transferência, nos termos
da cláusula 1.5.1 do referido contrato resultará na rescisão de pleno direito do Contrato de Aquisição,
não produzindo quaisquer efeitos de direito, sem qualquer ônus às partes, exceto no que se refere às
comissões devidas nos termos dos demais documentos da Oferta. Na hipótese de resolução do
Contrato de Aquisição e Transferência, todos os CRI, se já emitidos, serão resgatados pela Emissora.

RISCOS RELACIONADOS À LOG

A Log pode ser adversamente afetada pela inadimplência de seus inquilinos. 

A receita de aluguéis representa 100% da receita operacional líquida consolidada da Log nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2017, respectivamente. No período de 12 meses
encerrado em 31 de dezembro 2016 e 2017, o índice de inadimplência líquida das receitas da Log
provenientes de locação devidas por mais de 30 dias representava 0,45% e 1,31% dos recebíveis da Log,
respectivamente. Os cinco maiores clientes da Log representavam 27,38% e 24,86% da sua receita líquida
consolidada em 2016 e 2017, respectivamente. Quatro das propriedades da Log (Livorno I, Livorno II,
Gaiolli e Sapucaias) estão integralmente locadas para um único inquilino (um inquilino diferente para
cada um destes empreendimentos, porém cada inquilino com 100% do empreendimento locado para si).

Ainda, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, essas propriedades representaram 7,18% da
receita líquida consolidada da Log. Adicionalmente, uma recessão econômica no Brasil, causada por crise
interna e externa, pode afetar de forma adversa os negócios dos clientes da Log e, consequentemente, a
demanda e pagamento das locações de suas propriedades. Qualquer atraso ou inadimplemento nos
pagamentos dos alugueis pode reduzir o fluxo de caixa de locações e poderá causar um efeito adverso
nos negócios, condição financeira e resultado operacional da Log.
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A Log pode não ser capaz de renovar os contratos de locação com seus clientes, bem como está sujeita
à rescisão de contratos de locação existentes e a obrigatoriedade de sua revisão contratual em termos
menos favoráveis.

A maioria dos contratos de locação firmados entre a Log e seus clientes possui prazos que variam de dois
a dez anos. Uma vez encerrado o prazo do contrato de locação, a Log poderá não ser capaz de renovar
referidos contratos ou de não renová-los em termos favoráveis para si. Caso a Log não consiga renovar
esses contratos em termos favoráveis a si, poderá não encontrar novos clientes para locar tais
empreendimentos ou receber ofertas aceitáveis para o espaço disponível, caso em que suas receitas de
locação poderão ser adversamente afetadas.

Adicionalmente, o lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais em áreas próximas às
que se situam os empreendimentos da Log, por seus concorrentes, poderá impactar sua capacidade de
locar ou renovar a locação de espaços em seus empreendimentos em condições favoráveis, o que poderá
afetar adversamente suas receitas operacionais. Além disso, a Log poderá não ser capaz de alugar todo
seu espaço disponível em seus empreendimentos, e, ainda que seja capaz, continuará a incorrer em
custos de manutenção e despesas relacionadas à operação dos empreendimentos. Cada um desses
fatores pode afetar adversamente os negócios, condição financeira e resultado operacional da Log.

Adicionalmente, os contratos de locação celebrados entre a Log e seus locatários são regidos pela Lei nº
8.245/91 (“Lei de Locação”), que garante determinados direitos aos locatários, dentre os quais, renovar
compulsoriamente o aluguel. Como resultado disso, sob certas circunstâncias, a Log poderá ficar sujeita à
interpretação e à decisão do Judiciário quanto às suas locações e seus termos, e, até que uma decisão
seja transitada em julgado, o que poderá levar uma quantidade de tempo relevante, o inquilino poderá
permanecer na propriedade da Log. Adicionalmente, decorridos três anos de vigência do contrato de
locação ou se o aluguel não for ajustado de forma a refletir índices de mercado durante um período de
três anos, qualquer das partes pode pleitear a revisão do valor do aluguel, ficando também a critério do
Poder Judiciário a definição do valor que poderá ser cobrado a título de aluguel conforme condições
vigentes de mercado. Caso a Log não seja capaz de desocupar um imóvel do qual tenha necessidade ou
negociar a renovação do contrato de aluguel em termos favoráveis a si, seus negócios, condição
financeira e resultado operacional podem ser afetados adversamente.

Em caso de inadimplência ou resilição contratual por parte dos locatários da Log, esta poderá não ter
recursos próprios ou conseguir formas alternativas de financiamento para pagar o financiamento de
seus empreendimentos.

A Log desenvolve seus empreendimentos de forma a possibilitar o seu autofinanciamento, visando com

que as parcelas dos financiamentos sejam integralmente cobertas pelas receitas advindas de sua locação,
sem necessidade de capital adicional. Assim, caso qualquer de seus locatários rescinda o respectivo
contrato de locação ou se torne inadimplente, a Log será obrigada a utilizar recursos próprios ou recorrer
a fontes de financiamento alternativas para cobrir as parcelas dos financiamentos relativos ao imóvel, o
que poderá afetar adversamente seus negócios, condição financeira e resultado operacional.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2017 foram rescindidos 29 e 23
contratos, o que impactou de forma negativa em 2,07% e 3,86%, respectivamente,a receita operacional
líquida de locação em tais períodos. No entanto, mesmo com os distratos citados, no ano de 2017, em
decorrência de novas locações/reposições de locatários em galpões em que houveram distratos e
reajustes, a receita operacional líquida da Log teve um incremento de 2,8%.

Os negócios da Log podem ser afetados adversamente caso esta não obtenha as licenças, permissões e
autorizações exigidas para seus empreendimentos tempestivamente.

Todos os terrenos adquiridos pela Log para fins de desenvolvimento, operação e construção, bem como
locação ou comercialização e eventual financiamento junto a instituições financeiras, estão sujeitos à
obtenção de determinadas licenças, autorizações e registros perante órgãos municipais, cartórios e
demais órgãos competentes, tais como licenças municipais, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e
"Habite-se". Caso a Log não seja capaz de obter as licenças e autorizações necessárias, em condições
razoáveis, com relação a quaisquer dos empreendimentos no devido tempo, a construção e
comercialização de seus empreendimentos pode sofrer atrasos, o que poderia afetar de forma adversa
seu negócio, condição financeira e resultado operacional.

Aquisições de imóveis podem expor a Log a contingências inesperadas que poderão causar um efeito 
adverso relevante. 

Aquisições expõem A Log a riscos e contingências referentes aos imóveis adquiridos ou passivos dos
imóveis incorridos anteriormente à sua aquisição. Podem existir também questionamentos sobre a
titularidade do terreno em que os imóveis adquiridos são localizados ou mesmo sobre a titularidade dos
imóveis em si. O processo de auditoria (due diligence) conduzido pela Log em relação a uma aquisição e
quaisquer garantias contratuais ou indenizações que possa receber dos vendedores de tais imóveis
podem não ser suficientes para antecipar, proteger ou compensar a Log por eventuais contingências que
surjam após a efetiva aquisição do respectivo imóvel. Uma contingência significativa associada a
qualquer de suas aquisições pode afetar de forma adversa os negócios, condição financeira e resultado
operacional da Log.
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A Log pode não ser capaz de manter ou aumentar seu histórico de crescimento.

A receita operacional líquida da Log cresceu 2,8% de 2016 a 2017, passando de R$96,8 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$99,5 milhões em 2017. Da mesma forma,
o EBITDA Ajustado cresceu 2,3% de 2016 a 2017, passando de R$78,0 milhões em 2016 para R$79,8
milhões em 2017. A Log pode não ser capaz de aumentar ou manter níveis similares de crescimento no
futuro, bem como seus resultados operacionais nos últimos períodos ou exercícios podem não ser
indicativos de seu desempenho futuro. O crescimento interno da Log exigiu, e espera-se que continue a
exigir, uma considerável adaptação em seus negócios, especialmente no que se refere a controles
internos e recursos administrativos, técnicos, operacionais e financeiros. O crescimento adicional e a
expansão da Log em seus mercados atuais poderão resultar na necessidade de novas adaptações de seus
recursos e, consequentemente, dependerá substancialmente da sua capacidade de implementar e gerir a
expansão desses recursos.

Se não a Log não for capaz de responder de modo rápido e adequado a tal expansão, seus resultados
operacionais poderão ser adversamente afetados.

Condições econômicas adversas nos locais onde estão localizados os empreendimentos da Log e/ou nos
setores de atuação de seus clientes podem afetar adversamente os níveis de ocupação e locação dos
espaços e, consequentemente, causar um efeito adverso para Log.

A capacidade da Log em locar os espaços disponíveis nos empreendimentos nos quais tem participação
pode afetar seus resultados operacionais e condições financeiras. Condições econômicas adversas nas
regiões em que a Log opera podem aumentar os níveis de vacância dos seus imóveis, reduzir os preços
de locação, bem como diminuir suas receitas de locação que podem estar atreladas às receitas dos
locatários. Caso a Log não tenha receita de locação suficiente, inclusive para que possa cumprir com suas
obrigações, sua condição financeira e seus resultados operacionais podem ser afetados.

Os fatores a seguir, entre outros, podem causar um efeito adverso para a Log:

• (i) períodos de recessão e aumento dos níveis de vacância nos empreendimentos nos quais a Log
tem participação, especialmente em mercados com alta concorrência, como, por exemplo podem
resultar na queda dos preços das locações ou no aumento da inadimplência pelos locatários;

• (ii) percepções negativas dos locatários acerca da segurança, conveniência e atratividade das áreas

nas quais os empreendimentos da Log estão instalados;

• (iii) incapacidade da Log em atrair e manter locatários economicamente saudáveis;

• (iv) inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais pelos locatários, bem como
dificuldades financeiras e insolvência e processos de falência e recuperação judicial dos clientes da
Log;

• (v) aumento dos custos operacionais da Log, incluindo o aumento das taxas de juros e
disponibilidade de crédito e capital adicional;

• (vi) aumento de tributos ou criação de novos tributos incidentes sobre as atividades da Log; e

• (vii) mudanças regulatórias nos setores em que a Log atua, inclusive nas leis de zoneamento.

Condições econômicas adversas em setores que os clientes da Log atuam, podem aumentar os níveis de
vacância dos seus imóveis, reduzir os preços de locação, bem como diminuir as receitas de locação. Isso
pode ocorrer ainda com maior intensidade, em mercados com alta concorrência, como, por exemplo, os
mercados de São Paulo e Rio de Janeiro. Caso a Log não tenha receita de locação suficiente, inclusive
para que possa cumprir com suas obrigações, sua condição financeira e seus resultados operacionais
podem ser negativamente afetados.

Os contratos financeiros e outros instrumentos representativos de dívidas da Log, como é o caso das
emissões de debêntures, estabelecem obrigações específicas, sendo que qualquer inadimplemento em
decorrência da inobservância dessas obrigações podem afetar adversamente e de forma relevante a
condição financeira da Log e sua capacidade de conduzir seus negócios, inclusive em razão da excussão
de garantias eventualmente prestadas no âmbito dessas operações.

A Log celebra contratos financeiros representativos de dívidas, alguns dos quais exigem o cumprimento
de obrigações ou limitações específicas, tais como manutenção de índices de endividamento, limitações
relacionadas à distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprios acima do limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido. Eventuais inadimplementos a esses contratos que não sejam sanados
tempestivamente ou em relação aos quais os credores não renunciem seu direito de declarar
antecipadamente vencidas as dívidas, poderão acarretar a decisão desses credores de declarar o
vencimento antecipado das dívidas representadas por referidos instrumentos, bem como podem resultar
no vencimento antecipado de outros instrumentos financeiros de que a Log é parte.
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Os empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante) da Log, em 31 de dezembro
de 2017 contabilizavam R$930 milhões (sendo R$218,9 milhões de curto prazo e R$711,1 milhões de
longo prazo). Em 31 de dezembro de 2017 a Dívida Líquida/EBITDA Ajustado era de 9,0% (considerando o
EBITDA Ajustado de R$79,8 milhões) enquanto em 2016 a Dívida Líquida/EBITDA Ajustado era de 10,8
(considerando o EBITDA Ajustado de R$78,1 milhões). Os ativos e fluxo de caixa da Log podem não ser
suficientes para pagar integralmente o saldo devedor de suas obrigações, o que pode afetar
adversamente e de forma relevante sua condição financeira e sua capacidade de conduzir seus negócios.

Além disso, em seus contratos financeiros, a Log, diretamente e/ou por meio de suas controladas,
prestou garantias reais em favor de certos credores, notadamente ônus reais sobre quotas de
determinadas sociedades de propósito específico, seus recebíveis e imóveis (alienação fiduciária e
hipoteca), onde estão sendo desenvolvidos seus projetos (Galpões Logísticos e Strip malls), para parcela
correspondente a 96,68% de seu endividamento total em 31 de dezembro de 2017. O inadimplemento
de dívidas ou obrigações no âmbito de operações que contam com garantias reais poderá resultar na sua
excussão por credores, com impactos negativos sobre os resultados operacionais e condições financeiras
da Log.

O descasamento entre os índices de correção dos contratos de locação e das dívidas da Log poderá ter
um efeito adverso sobre esta.

Na hipótese de haver descasamento significativo entre o reajuste das receitas da Log (suas aplicações são
corrigidas conforme variação da Taxa CDI e seus contratos de locação reajustados a IGPM e a
remuneração dos seus passivos corrigidos a CDI + taxa ou TR + taxa), seus resultados poderão ser
afetados adversamente.

O crescimento futuro da Log poderá exigir capital adicional, que poderá não estar disponível ou, caso
disponível, poderá não ter condições satisfatórias.

As operações da Log exigem volumes significativos de capital de giro. A Log pode ser obrigada a levantar
capital adicional, proveniente da emissão de ações, de títulos de dívida ou de empréstimos bancários,
tendo em vista o crescimento e desenvolvimento futuros de suas atividades. A Log não pode assegurar a
disponibilidade de capital adicional ou, se disponível, que este terá condições satisfatórias, uma vez que
a disponibilidade de crédito no Brasil está diminuindo e o crescimento da Log depende da
disponibilidade de financiamento para suas propriedades. Sendo assim, a falta de acesso a capital

adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvolvimento futuros de suas
atividades, o que poderia prejudicar de maneira adversa suas atividades, situação financeira e seus
resultados operacionais.

A perda de membros da alta administração da Log, ou incapacidade de atrair ou manter pessoal
adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre suas atividades, situação
financeira e resultados operacionais.

A capacidade da Log de manter sua posição competitiva depende em larga escala dos serviços da sua alta
administração. A Log não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para
integrar a sua alta administração e acompanhar o ritmo do seu crescimento. A perda dos serviços de
qualquer dos membros da sua alta administração ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional
para integrá-la, pode causar um efeito adverso relevante nas atividades, situação financeira e nos
resultados operacionais da Log.

O valor de mercado dos terrenos que a Log mantém como propriedades para investimento e em 
estoque pode cair, o que poderá impactar adversamente seu resultado operacional.

A Log mantém terrenos para desenvolvimento de suas propriedades destinadas à locação e em estoque
para o desenvolvimento de dois loteamentos industriais e alienação de seus lotes para terceiros, os quais
são contabilizados em suas demonstrações financeiras conforme seu valor de mercado, atualizados pelo
método de fair value (valor justo). Em consequência das condições econômicas ou de mercado, o valor
dos terrenos pode se desvalorizar entre a data de sua aquisição e a construção ou até a data da sua
alienação. Além disso, eventuais ganhos em função do método fair value não refletem em aumentos no
fluxo de caixa para as operações da Log e esta não pode garantir que irá conseguir vender seus ativos aos
preços avaliados no mercado. Ademais, o método de fair value faz com que os resultados da Log tendam
a ser mais voláteis e dependentes de planos macroeconômicos.

O valor de mercado de seus terrenos é determinado por meio de laudos emitidos por empresas
especializadas contratadas pela Log, os quais podem conter erros e/ou imprecisões de modo que
impactem o valor de mercado. A redução do valor de mercado destes terrenos mantidos em seu balanço,
bem como a incapacidade de vender tais terrenos a valor de mercado, podem afetar adversamente os
resultados operacionais e condições financeiras da Log.
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O valor de mercado do banco de terrenos da Log pode cair, o que poderá impactar adversamente seu
resultado operacional.

A Log mantém terrenos em estoque para parte de seus empreendimentos futuros. O valor de tais
terrenos poderá vir a cair significativamente entre a data de sua aquisição e a sua efetiva locação, em
consequência das condições econômicas ou de mercado. A queda do valor de mercado do banco de
terrenos da Log pode afetar adversamente o resultado das locações dos imóveis aos quais se destinam,
e, consequentemente, impactar de forma adversa os resultados operacionais da Log.

O atraso na conclusão da entrega dos empreendimentos desenvolvidos pela Log pode afetar
adversamente sua imagem e seus negócios.

O prazo de conclusão dos empreendimentos depende, muitas vezes, de fatores externos que estão fora
do controle da Log. Eventuais falhas, atrasos ou defeitos na prestação dos serviços pelas construtoras
contratadas pela Log podem ter um efeito negativo em sua imagem e relacionamento com seus clientes,
e desta forma afetar sua imagem de maneira adversa. Nestas hipóteses, a Log pode incorrer em despesas
inesperadas ou não obter as receitas inicialmente previstas, concessão de carência e até a rescisão do
contrato de locação sem ônus ao locatário em caso de Buit to Suit, o que poderá ter um efeito material
adverso em sua condição financeira e nos seus resultados operacionais. Como resultado, qualquer erro,
atraso ou defeito na construção de suas propriedades poderá causar um impacto adverso relevante à
imagem da Log e relacionamento com os seus clientes, o que poderá afetar seus negócios, condição
financeira e resultados operacionais.

Os resultados operacionais dos empreendimentos da Log voltados para o mercado de Strip Malls
podem ser adversamente impactados pela redução no movimento de consumidores e das vendas
geradas pelas lojas neles instaladas, bem como por eventuais dificuldades financeiras de determinadas
lojas âncoras.

Uma pequena parte da receita da Log advém das suas operações de varejo e desenvolvimento de Strip
Malls. Historicamente, o mercado de varejo tem sido suscetível a períodos de desaquecimento
econômico geral, que tem levado à queda nos gastos do consumidor. O sucesso das operações depende,
entre outros, de vários fatores relacionados ao poder de compra dos consumidores e/ou que afetam a
sua renda, inclusive a condição econômica brasileira e, em menor escala, mundial, a situação geral dos
negócios, taxa de juros, inflação, disponibilidade de crédito ao consumidor, tributação, confiança do
consumidor nas condições econômicas futuras, níveis de emprego e salários. Parte do desempenho da

Log depende do volume de vendas das lojas, assim como da capacidade dos lojistas em gerar movimento
de consumidores nos empreendimentos dos quais a Log participa.

Os resultados operacionais da Log, em alguns de seus empreendimentos, podem ser negativamente
afetados por fatores externos, tais como, entre outros, abertura de empreendimentos similares ou do
mesmo segmento, competitivos em relação aos empreendimentos da Log, e o fechamento ou perda de
atratividade de lojas em seus empreendimentos. Quaisquer desses fatores ou de qualquer outro fator
podem resultar em uma diminuição no número de clientes que visitam as lojas desses empreendimentos
e, consequentemente, no volume de suas vendas, o que pode causar um efeito adverso para a Log,
tendo em vista que parte de suas receitas provêm do pagamento de aluguel pelos lojistas, e, em menor
grau, merchandising nos espaços de circulação do público em alguns de seus empreendimentos. A queda
no número de clientes pode gerar perda de rentabilidade dos lojistas e, consequentemente, aumento
dos níveis de inadimplência dos contratos de aluguel, da vacância dos imóveis e na perda da atratividade
dos imóveis.

Além disso, eventuais dificuldades financeiras por parte das lojas âncoras podem causar a rescisão das
atuais locações ou a expiração do prazo das locações dessas lojas sem que haja renovação do contrato de
locação. Loja âncora é a loja localizada no shopping center ou strip mall que conta com dimensões
superiores (geralmente com 200 mts² ou mais) em relação às lojas comuns (lojas satélites), que podem,
assim, atrair público ao shopping.

A Log pode não ser capaz de ocupar novamente esse espaço com facilidade, com a mesma categoria de
loja e/ou nas mesmas condições do contrato de locação rescindido ou expirado. Isto poderá afetar
adversamente o mix de lojas dos shopping centers, diminuindo a capacidade da Log de atrair
consumidores para seus lojistas, o que pode causar efeito adverso para a Log.

O aumento das receitas e lucros operacionais da Log dependem do constante crescimento da demanda e
diversificação da oferta de produtos oferecidos pelas lojas em alguns dos empreendimentos nos quais a
Log tem participação, em especial aqueles produtos de alto valor agregado. Uma queda na demanda, em
função de mudanças nas preferências do consumidor, redução do poder aquisitivo ou enfraquecimento
das economias brasileira e global, pode resultar em uma redução das receitas dos lojistas e,
consequentemente, causar um efeito adverso para a Log.
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O fato de alguns dos empreendimentos da Log serem espaços públicos, como nos casos de Shopping
Centers e Strip Malls, pode gerar consequências que fogem do controle de sua administração, o que
poderá acarretar danos materiais à sua imagem, além de poder gerar eventual responsabilidade civil.

Alguns dos empreendimentos da Log, como Shoppings e Strip Malls, por serem espaços de uso público,
estão sujeitos a uma série de incidentes em suas dependências, que podem fugir do controle da
administração e de suas políticas de prevenção de acidentes, e que, consequentemente, podem vir a
causar danos aos seus consumidores e frequentadores. No caso da ocorrência de tais acidentes, o
empreendimento envolvido pode enfrentar danos de imagem e materiais, tendo em vista que o fluxo de
consumidores pode ser reduzido em decorrência da desconfiança e insegurança gerada. Além disso, a
ocorrência de acidentes pode sujeitar a Log à imposição de responsabilidade civil e/ou à obrigação do
ressarcimento às vítimas, inclusive por meio do pagamento de indenizações. Qualquer desses fatores
pode ter um efeito adverso e impactar os negócios da Log.

A Log pode enfrentar situações de conflito de interesses nas operações com partes relacionadas.

Alguns dos acionistas da Log, MRV Engenharia e Participações S.A. (“MRV”), CONEDI Participações Ltda. e
o Starwood Capital Group L.L.C, através do Starwood Brasil Fundo de Investimento em Participações e o
Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus, gerido pela 2b Capital S/A (uma empresa do
grupo Bradesco), atuam em áreas relacionadas ao setor imobiliário no mercado nacional e internacional.
No âmbito das atividades da Log, podem surgir situações em que ocorram conflitos de interesses entre a
Log e os acionistas mencionados anteriormente. Os acionistas MRV, CONEDI Participações Ltda. e o
grupo de acionistas representado pelos diretores e executivos da Log em conjunto, tem poderes para,
entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração da Log e determinar o
resultado de qualquer deliberação que exija aprovação de acionistas, inclusive operações com partes
relacionadas, reorganizações societárias, alienações e o valor e momento do pagamento de dividendos,
salvo as disposições previstas em Acordo de Acionistas. Os interesses dos acionistas controladores da Log
poderão diferir dos, ou conflitar com os interesses de seus acionistas minoritários.

Qualquer adquirente das ações representativas do controle acionário da Log terá de realizar oferta de
aquisição das demais ações da emissão da Log, nas mesmas condições de aquisição das ações
representativas do bloco de controle (tag along). Os acionistas controladores da Log poderão ter
interesse em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares
que podem entrar em conflito com os interesses dos investidores.

Os acionistas controladores da Log poderão também tomar decisões estratégicas que acreditem ser no
melhor interesse de seus negócios como um todo, incluindo a Log. Estas decisões podem divergir das
decisões que a Log tomaria. As decisões dos acionistas controladores da Log, no que diz respeito a Log e
aos seus negócios, podem ser conduzidas de forma a favorecer a MRV, a CONEDI Participações Ltda. ou
os demais acionistas do grupo de controle, o que pode não coincidir com os interesses dos acionistas não
controladores. A Log pode não ser capaz de resolver um potencial conflito nesse sentido e, mesmo que o
faça, a solução pode ser menos favorável a Log do que aquela que seria obtida por meio de uma
operação com uma parte não relacionada.

A participação da Log em sociedades de propósito específico cria riscos adicionais, incluindo possíveis
problemas no relacionamento financeiro e comercial com seus parceiros.

A Log investe em sociedades de propósito específico em conjunto com outros sócios. Os riscos inerentes
às sociedades de propósito específico incluem a potencial falência dos parceiros em suas sociedades de
propósito específico e a possibilidade de surgimento de interesses econômicos ou comerciais divergentes
ou incompatíveis entre a Log e os referidos parceiros. Caso um parceiro da sociedade de propósito
específico não cumpra suas obrigações ou fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua
parcela dos aportes de capital necessários, a Log poderá ser obrigada a efetuar investimentos adicionais
ou prestar serviços adicionais para compensar a falta de aportes pelo mesmo. Ainda, os sócios de uma
sociedade de propósito específico poderão ser responsabilizados por obrigações da sociedade de
propósito específico em determinadas áreas, incluindo questões fiscais, trabalhistas, proteção ao meio
ambiente e consumidor. Se quaisquer desses eventos ocorrerem, poderão impactar adversamente os
negócios da Log. Além disso, a Log divide o controle de alguns de seus empreendimentos com outros
investidores que podem ter interesses divergentes dos seus. Dessa forma, em alguns empreendimentos
em particular, a Log depende da anuência desses investidores para a tomada de decisões significativas
que afetam tais empreendimentos, tais como Betim I Incorporações SPE Ltda – sociedade com 50% de
participação da Log, Cabral Investimentos SPE Ltda (“Cabral”) – sociedade com 50% de participação da
Log, Parque Torino Imóveis S.A. – sociedade com 40% de participação da Log. Tais investidores, na
condição de coproprietários do empreendimento, podem ter interesses econômicos diversos dos
interesses da Log, podendo agir de forma contrária à sua política, estratégia e/ou objetivos.
Adicionalmente, caso a Log não capaz de atingir o quórum necessário para a aprovação destas
deliberações, esta poderá não conseguir implementar adequadamente suas estratégias de negócio, o
que pode causar um efeito adverso.
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Disputas com os sócios podem ocasionar litígios judiciais ou arbitrais, o que pode aumentar as despesas
da Log e/ou impedir que seus administradores mantenham o foco inteiramente direcionado aos seus
negócios, podendo causar efeito adverso e impactar seus negócios e resultados financeiros.

Os resultados da Log são impactados por suas controladas, cuja distribuição de lucros não pode ser
assegurada pela Log.

A Log controla diversas sociedades que desenvolvem empreendimentos imobiliários, o que
correspondeu a 81% e 83% de sua receita operacional líquida nos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2016 e 2017, respectivamente. A capacidade da Log de cumprir com suas obrigações
financeiras é impactada pelo fluxo de caixa e resultados de suas controladas, bem como da distribuição
desses resultados para a Log, sob a forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Não existe
garantia de que quaisquer destes recursos será disponibilizado à Log ou será suficiente para cumprir suas
obrigações financeiras e para a distribuição de dividendos a seus acionistas.

A maior parte das controladas da Log está, ou poderá estar no futuro, sujeita a contratos de empréstimo
e outras operações financeiras que restrinjam ou limitem a transferência de dividendos ou outros
recursos aos acionistas, incluindo a Log. Não há qualquer garantia de que estes recursos serão
disponibilizados, e em montantes suficientes, para que a Log possa quitar seu endividamento e honrar
outras obrigações financeiras. Além disso, a Log não pode assegurar que suas controladas gerarão
resultados positivos que as permitam distribuir resultados sob a forma de dividendos ou juros sobre
capital próprio, tampouco que distribuirão dividendos acima do dividendo mínimo obrigatório previsto
em seus respectivos estatutos sociais.

Eventuais atrasos e falhas nos empreendimentos imobiliários da Log podem ter um efeito adverso em
sua imagem, seus negócios e sujeitá-la à imposição de responsabilidade civil.

A Log adquire material de construção de terceiros e terceiriza parte dos serviços de mão-de-obra
necessários para desenvolver seus empreendimentos. Deste modo, o prazo e a qualidade de seus
empreendimentos dependem de fatores que incluem, mas não se limitam, à qualidade e tempestividade
da entrega do material de construção para obras e à capacitação técnica dos profissionais e

colaboradores terceirizados. Eventuais falhas, atrasos ou defeitos na construção de seus
empreendimentos em decorrência dos pontos elencados acima, bem como de qualquer outro fator que
esteja fora de seu controle, podem ter um efeito negativo em sua imagem e no relacionamento com seus
clientes, podendo afetar adversamente seus negócios e operações.

O mercado de fornecimento de estruturas metálicas é concentrado e possui poucos fornecedores.

Um dos principais itens na lista de materiais para construção de galpões, a estrutura metálica, que
representa aproximadamente 17% do custo médio histórico dos projetos da Log, possui poucos
fornecedores no mercado. A Log pode não ser bem-sucedida em obter essa matéria prima em
quantidades, preços ou qualidade adequada para seus projetos no tempo em que precisar de tais
insumos ou a qualquer tempo, o que poderá afetar adversamente seus negócios e operações.

A inadimplência por parte de qualquer dos clientes da Log, a redução do volume de seus negócios ou a
perda de determinados clientes, por parte da Log, poderá causar um efeito material adverso em sua
condição financeira e resultados operacionais.

A principal fonte de receita da Log está relacionada ao fluxo de pagamento dos aluguéis por seus clientes
e, dessa forma, a Log corre o risco de crédito desses clientes, consubstanciado na possibilidade de um ou
mais clientes deixarem de arcar com as obrigações de pagamento assumidas em seus respectivos
contratos de locação. Aluguéis oriundos dos cinco principais clientes da Log representaram 27,38% e
24,86% da sua receita líquida consolidada em 2016 e 2017, respectivamente. A inadimplência dos
clientes da Log de suas obrigações poderá causar um efeito material adverso em sua condição financeira
e resultados operacionais.

Adicionalmente, a carteira de clientes da Log é composta, em muitos casos, por grandes corporações,
cujos resultados encontram-se diretamente relacionados ao crescimento econômico do País. Assim, uma
retração na economia brasileira, ocasionada tanto por crises internas como por crises externas, poderá
afetar negativamente os negócios desses clientes e, consequentemente, a demanda e pagamento pela
locação dos empreendimentos da Log.
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Eventuais dificuldades financeiras de determinados inquilinos poderão causar um efeito adverso para a
Log.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os cinco maiores clientes da Log responderam
por aproximadamente 19,9% da área bruta locável (“ABL”) dos seus imóveis, o que corresponde a
aproximadamente 24,9% de sua receita líquida. Eventuais dificuldades financeiras por parte destes
inquilinos podem causar a inadimplência dos contratos ou, ainda, a rescisão das atuais locações.

Dessa forma, a Log pode ser adversamente afetada em decorrência do não pagamento de aluguéis pelos
inquilinos, da revisão dos valores dos aluguéis pelos inquilinos ou do aumento de vacância dos seus
imóveis. Os aluguéis são a principal fonte de receitas da Log. O não pagamento de aluguéis pelos
inquilinos, a revisão, que implique em redução, dos valores dos aluguéis pelos inquilinos ou o aumento
de vacância nos seus imóveis, inclusive no caso de decisão unilateral do locatário de deixar o imóvel
antes do vencimento do prazo estabelecido no seu respectivo contrato de locação, podem implicar no
não recebimento ou redução da receita da Log. A ocorrência de qualquer desses eventos pode causar um
efeito adverso para a Log.

Adicionalmente, a Log possui áreas integralmente alocadas para um único inquilino em quatro
empreendimentos (Gaiolli, Sapucaias, Livorno I e Livorno II), sendo um inquilino diferente para cada um
destes empreendimentos, porém cada inquilino com 100% do empreendimento locado para si. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, estes empreendimentos representaram
aproximadamente 7,18% da receita líquida da Log. Eventuais dificuldades financeiras nestes casos
específicos podem causar impactos adversos relevantes nos resultados da Log.

A Log está exposta a riscos associados à compra, desenvolvimento imobiliário, construção e venda de
imóveis, conjuntura econômica, regulamentação, grau de interesse dos inquilinos e escassez,
fornecimento e aumento de preço de material de construção.

A Log se dedica à compra de terrenos, desenvolvimento, construção e locação de galpões multi
locatários, prédios comerciais, Strip malls e Shopping Centers, desenvolvimento e venda de lotes
industriais e pretende continuar desenvolvendo tais atividades. Existem riscos que afetam de modo geral
o mercado imobiliário, tais como interrupções de suprimentos, volatilidade do preço dos materiais e
equipamentos de construção, escassez de mão-de-obra de alto nível, mudanças na oferta e procura de
empreendimentos em certas regiões, greves e mudanças nas leis ambientais e de zoneamento. As
atividades da Log podem ser especificamente afetadas pelos seguintes riscos:

(i) A conjuntura econômica do Brasil pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário como um todo,
particularmente no segmento em que a Log atua, em razão da desaceleração da economia e
consequente redução de rendas, aumento das taxas de juros e de inflação, flutuação da moeda e
instabilidade política, além de outros fatores;

ii) A Log pode ser impedida no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou de condições de
mercado, de corrigir monetariamente seus recebíveis, de acordo com as taxas de inflação vigentes,
conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto financeira ou economicamente
inviável;

(iii) O grau de interesse dos inquilinos por um novo projeto lançado ou o preço de aluguel necessário
para locar todas as unidades podem ficar significativamente abaixo do esperado, fazendo com que o
projeto se torne menos lucrativo e/ou o valor total de todas as unidades a serem locadas torne-se
significativamente diferente do esperado;

(iv) Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia do setor
imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma redução, por parte
dos clientes, da confiança em outras companhias que atuam no setor, incluindo a Log;

(v) A Log pode ser afetada pelas condições do mercado imobiliário local ou regional, tais como o excesso
de oferta de empreendimentos industriais e comerciais nas regiões onde atua ou possa vir a atuar no
futuro;

(vi) Percepção negativa dos locatários da Log quanto à segurança, conveniência e atratividade de seus
empreendimentos e das áreas onde estão localizados;

(vii) As margens de lucros da Log podem ser afetadas em função de aumento nos custos operacionais,
incluindo investimentos, prêmios de seguro, tributos incidentes sobre imóveis ou atividades imobiliárias,
mudança no regime tributário aplicável e tarifas públicas;

(viii) A Log pode ser afetada pela escassez ou aumento no preço de terrenos bem localizados para a
realização dos seus empreendimentos nas regiões onde atua ou possa vir a atuar no futuro;

(ix) A Log pode ser afetada pela interrupção de fornecimento de materiais de construção e
equipamentos; o aluguel das unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas dentro do
cronograma planejado, acarretando um aumento dos custos de construção ou a rescisão dos contratos
de aluguel; e
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(xi) Problemas relacionados à interrupção ou prestação irregular dos serviços públicos, em especial o
fornecimento de água e energia elétrica podem gerar o aumento dos custos das obras da Log e, no caso
de empreendimentos já em operação, elevar o valor pago pelos locatários, inviabilizando assim a locação
e a construção.

Caso quaisquer desses riscos venham a se concretizar, os negócios, resultados operacional e financeiro
da Log podem ser adversamente afetados.

O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Log pode perder sua posição no mercado em
certas circunstâncias.

O setor imobiliário brasileiro é altamente competitivo e fragmentado, não existindo grandes barreiras
que restrinjam o ingresso de novos concorrentes no mercado. Os principais fatores competitivos no ramo
de propriedades comerciais incluem disponibilidade e localização de terrenos, preços, financiamento,
projetos, qualidade, reputação e parcerias com construtoras e empreiteiras. Uma série de
incorporadores, companhias de serviços imobiliários e de propriedades comerciais, sobretudo locais,
concorrem com a Log na (i) aquisição de terrenos; (ii) tomada de recursos financeiros para
desenvolvimento; e (iii) busca de locatários em potencial. Outras companhias, inclusive estrangeiras, em
alianças com parceiros locais, já passaram a atuar ativamente no mercado imobiliário no Brasil,
aumentando ainda mais a concorrência.

Na medida em que um ou mais dos concorrentes da Log iniciem uma campanha de marketing ou
comercialização bem-sucedida, as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Log
podem vir a ser adversamente afetados.

As apólices de seguros que a Log mantém podem não ser suficientes para cobrir eventuais sinistros.

Desastres naturais, condições meteorológicas adversas, erro humano e outros eventos podem causar
danos físicos e perda da vida, interrupção do negócio, danos a equipamentos, poluição ou dano ao meio
ambiente e outros danos. A Log não pode garantir que as coberturas por ela contratadas serão
adequadas e/ou suficientes para garantir todos os riscos e perdas a que está sujeita. A ocorrência de
perdas ou responsabilidades que não estejam cobertas por seguro ou que excedam os limites máximos
de indenização e cobertura previstos nos seguros por ela contratados, ou ainda, a inadimplência do
cliente, subcontratado ou parceiro de joint venture em cumprir obrigações indenizatórias assumidas
perante a Log, poderão acarretar significativos custos adicionais não previstos, que poderão gerar um
efeito adverso nos resultados operacionais e condição financeira da Log. Além disso, a Log não pode
assegurar que será capaz de manter apólices de seguro a taxas comerciais razoáveis ou em termos
aceitáveis no futuro.

Os contratos de locação da Log podem gerar riscos à condução de seus negócios e causar efeito adverso
para a Log.

Os contratos de locação da Log são regidos pela Lei de Locação, que prevê determinados direitos aos
locatários que podem afetar seus negócios, tais como o direito do locatário à renovação compulsória do
contrato e à revisão do aluguel.

Por meio da ação renovatória, preenchendo o contrato de locação determinados requisitos previstos na
Lei de Locação, o referido contrato poderá ser compulsoriamente renovado, o que poderá prejudicar os
planos da Log de substituir este locatário e/ou adaptar o Mix de Lojas de seus Shopping Centers.

Adicionalmente, por meio da ação revisional de aluguéis, decorridos três anos ou mais da vigência do
contrato de locação ou da última renegociação do valor do aluguel pelas partes envolvidas, poderá ser
requerida revisão judicial pela parte interessada, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Nesse sentido,
uma decisão judicial em processo de ação revisional de aluguel pode inviabilizar pedido, por parte da
Log, de revisão do aluguel para valor superior, uma vez que esta estará sujeita à interpretação adotada
pelo Poder Judiciário. A renovação compulsória de contratos de locação e/ou a revisão judicial do aluguel
pago por lojistas, se decididos contrariamente aos interesses da Log, podem afetar a condução dos seus
negócios e causar efeito adverso.

Mudanças climáticas podem ocasionar danos às construções, o que pode resultar em custos adicionais
para a Log.

A ocorrência de mudanças relevantes no clima, incluindo inundações e erosões causadas pelo aumento
das chuvas ou escassez de água, pode demandar novos investimentos além dos já planejados. A
ocorrência de tais fatos resultaria em investimentos adicionais aos planejados, o que pode afetar
adversamente os negócios da Log e impactar seus negócios e condição financeira.

Adicionalmente, condições climáticas adversas interferem no cronograma de execução dos projetos, o
que pode levar ao adiamento nos cronogramas dos projetos e de investimentos da Log, impactando
negativamente em sua arrecadação. Caso a Log não seja capaz de adaptar-se de forma satisfatória a
eventuais mudanças climáticas, o resultado operacional e condição financeira da Log podem ser
adversamente afetados 43
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Uma crise econômica global ou local poderá afetar de maneira adversa o crescimento econômico do
Brasil ou limitar o acesso da Log ao mercado financeiro e, consequentemente, prejudicar seus negócios
e condição financeira.

Uma possível crise econômica global e sua consequente instabilidade no sistema financeiro mundial
podem afetar negativamente o crescimento econômico do Brasil, reduzindo a liquidez e a
disponibilidade de crédito para o financiamento da continuidade e da expansão dos negócios em todo o
mundo.

Como resultado da crise econômica global, a capacidade de acesso da Log aos mercados de capitais ou
de empréstimos poderá sofrer restrições em um momento no qual desejaria, ou precisaria acessar tais
mercados, o que prejudicaria sua capacidade de reação face a condições econômicas e comerciais
adversas. Uma crise econômica global poderá afetar os atuais credores da Log, seus clientes ou a
capacidade de seus fornecedores cumprirem pontualmente com entregas pactuadas, fazendo com que
os mesmos venham a inadimplir suas obrigações junto à Log, além de prejudicar a demanda pelos
serviços da Log e sua capacidade de financiar seu crescimento futuro.

As atividades da Log estão sujeitas a extensa regulamentação, o que em caso de alterações pode vir a
afetar adversamente as suas atividades.

O setor imobiliário brasileiro está sujeito à extensa regulamentação relativa a edificações, zoneamento, e
meio-ambiente, expedida por diversas autoridades federais, estaduais e municipais, que afetam a
aquisição de terrenos e as atividades de construção, por meio de regras de zoneamento e necessidade de
obtenção de licenças, bem como leis e regulamentos para proteção ao consumidor. A Log é obrigada a
obter aprovação de várias autoridades governamentais para desenvolver sua atividade de
desenvolvimento de terrenos, podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados, implementados ou
interpretados de modo a afetar adversamente os seus resultados operacionais. Por exemplo, a Log está
sujeita a normas pelas quais autoridades governamentais podem impor a ela a obrigação de
implementar medidas compensatórias (tais como, exemplificadamente, construção de vias de acesso ao
empreendimento) para a implementação dos projetos da Log, o que poderá afetar adversamente o
retorno estimado para tais projetos e, consequentemente, os resultados operacionais da Log.

As operações da Log também estão sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e
municipais. Essas normas ambientais podem acarretar em atrasos, fazer com que a Log incorra em custos
significativos para cumpri-las e outros custos adicionais, assim como podem proibir ou restringir
severamente a atividade de incorporação e construção residencial em regiões ou áreas ambientalmente
sensíveis.

As leis que regem o setor imobiliário brasileiro, assim como as leis ambientais, tendem a se tornar mais
restritivas e qualquer aumento de restrições pode afetar adversamente e de maneira relevante os
resultados operacionais da Log.

O aumento de alíquotas de tributos existentes e a criação de novos tributos durante o prazo em que os 
contratos de locação da Log estejam em vigor poderão prejudicar de maneira relevante a sua situação 
financeira e os seus resultados operacionais.

No passado, o Governo Federal, com certa frequência, aumentou alíquotas de tributos, criou novos
tributos e modificou o regime de tributação. Caso o Governo Federal venha a aumentar alíquotas de
tributos existentes ou criar novos tributos incidentes na compra e venda ou locação de imóveis enquanto
os contratos de locação da Log estejam em vigor, a sua situação financeira e os seus resultados
operacionais poderão ser prejudicados de maneira relevante, na medida em que não puder alterá-los a
fim de repassar tais aumentos de custos aos seus clientes. Além disso, um aumento das alíquotas ou a
criação de novos tributos incidentes na compra e venda ou locação de imóveis, que sejam repassados
aos clientes da Log, podem vir a aumentar o preço final aos seus clientes, reduzindo a demanda por seus
empreendimentos e/ou afetando suas margens.
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O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira.
Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito
adverso relevante nas atividades da Log.

O Governo Federal realiza intervenções na economia do País e realiza modificações significativas em suas
políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias. Historicamente, as medidas tomadas pelo
Governo Federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, implicaram em aumento
das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de salários e preços, bloqueio ao acesso a
contas bancárias, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outras
medidas. A Log não tem controle sobre quais medidas ou políticas o Governo Federal poderá adotar no
futuro, e não pode prevê-las. As atividades, situação financeira, resultados operacionais e perspectivas
da Log poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que
envolvam ou afetem fatores, tais como:

• Taxas de juros;

• Inflação;

• Liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

• Expansão ou contração da economia brasileira, de acordo com as taxas de crescimento do PIB;

• Racionamento de água e/ou energia;

• Instabilidade social e política;

• Política monetária;

• Controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

• Flutuações cambiais;

• Política fiscal; e

• Outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil
ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas
que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no
Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários e dos valores
mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. Sendo assim, tais incertezas e outros
acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e os resultados
operacionais da Log.

Além dos pontos levantados acima, após o impeachment de Dilma em 2016, Michel Temer assumiu
como presidente para todo o período remanescente do mandato de Dilma Rousseff até o final de 2018,
quando terá um novo processo eleitoral. Até o momento não há definição clara sobre candidatos, equipe
técnica e plano de governo. Dessa forma, a Log não tem controle e nem a habilidade de prever quais
políticas ou ações serão implementadas pelo Governo Federal.

As atividades da Log estão sujeitas a extensa regulamentação sócio ambiental, e em caso de alterações
ou novas regulamentações a Log pode ser afetada adversamente.

O setor imobiliário está sujeito à extensa regulamentação relativa à aprovação, de zoneamento urbano e,
de meio-ambiente. Essas regulamentações expedidas por diversas autoridades federais, estaduais e
municipais, determinam o uso e ocupação de terrenos e podem afetar a viabilidade econômica das
atividades de especifica, por meio de regras de zoneamento urbano mais restritivas, afetando de forma
significativa a obtenção das licenças exigidas. Adicionalmente, todos os projetos exigem avaliações e
aprovações de diversas autoridades governamentais, o que pode afetar o prazo de aprovação,
construção ou liberação de baixa e habite-se, além de possibilidade de acarretarem em custos
significativos para cumpri-los, assim como proibir ou restringir severamente a atividade específica em
regiões ou áreas ambientalmente sensíveis.

A opinião da sociedade civil também é fator a ser considerado, uma vez que em audiências públicas
podem determinar a continuidade, a restrição ou uma proibição do desenvolvimento do
empreendimento.

As leis que regem o setor, assim como as leis ambientais, tendem a se tornar mais restritivas e qualquer
aumento de restrições pode afetar adversamente e de maneira relevante os resultados operacionais da
Log.
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Não emissão de carta de conforto relativa às demonstrações financeiras publicadas da Log

O Código ANBIMA prevê entre as obrigações dos Coordenadores a necessidade de envio à ANBIMA de
uma cópia da carta conforto e/ou de manifestação escrita dos auditores independentes da Devedora
acerca da consistência das informações financeiras constantes do Prospecto e/ou do formulário de
referência, relativas às demonstrações financeiras publicadas da Devedora. No âmbito desta Oferta, não
haverá emissão de carta conforto ou qualquer manifestação pelos auditores independentes da Devedora
sobre a consistência das informações financeiras da Devedora constantes do Prospecto e/ou de seu
formulário de referência. Eventual manifestação dos auditores independentes da Devedora quanto às
informações financeiras da Devedora poderia dar um quadro mais preciso e transmitir maior
confiabilidade aos Investidores quanto à situação financeira da Devedora.

RISCOS DO REGIME FIDUCIÁRIO

Risco da existência de credores privilegiados

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece
que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa
física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou
trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Ademais, em seu
parágrafo único, ela prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a
totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que
tenham sido objeto de separação ou afetação”.

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes poderão ser
alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por
credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.

Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma
privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta
hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral
dos CRI após o pagamento daqueles credores.

RISCOS RELACIONADOS À CEDENTE

Invalidade ou Ineficácia da Aquisição

A Aquisição dos Créditos Imobiliários pela Cedente poderá ser declarada inválida ou tornada ineficaz,
com impactos negativos ao fluxo de pagamento dos CRI após a sua aquisição pela Emissora, caso
apurado em ação judicial própria que a Aquisição foi realizada em: (i) fraude contra credores, incluindo,
sem limitação, o disposto no artigo 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, se, no momento da
Aquisição dos Créditos Imobiliários, conforme disposto na legislação em vigor, a Cedente estiver
insolvente ou, em razão da Aquisição dos Créditos Imobiliários, passe a esse estado; (ii) fraude à
execução em processos civil e/ou trabalhista, (a) caso quando da Aquisição dos Créditos Imobiliários a
Cedente seja sujeito passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; (b) caso sobre os
Créditos Imobiliários penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada em direito real e (c) nos
demais casos previstos em lei; (iii) fraude à execução fiscal, se a Cedente, quando da Aquisição dos
Créditos Imobiliários, sendo sujeito passivo de débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário
regularmente inscrito como dívida ativa, não dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; (iv)
caso os Créditos Imobiliários, já se encontrem vinculados a outros negócios jurídicos, inclusive por meio
da constituição de garantias reais; ou (v) meio a um pedido de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial da Cedente.

RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA

Risco relacionado ao registro da CVM

A Emissora atua no mercado como companhia securitizadora de créditos imobiliários, nos termos da Lei
9.514, e sua atuação depende do registro de companhia aberta junto à CVM. Caso a Emissora venha a
não atender os requisitos exigidos pelo órgão, em relação a seu registro de companhia aberta, sua
autorização pode ser suspensa ou até mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuação no mercado
de securitização imobiliária e, portanto, sua atividade principal.
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Risco Relacionado à Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de
Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio

A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do agronegócio, bem
como da demanda de investidores pela aquisição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários e do
Agronegócio de sua emissão. Inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição
de Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Por exemplo,
alterações na Legislação Tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para os investidores
poderá reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou
de Recebíveis do Agronegócio. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitização atrativos
para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de
Certificados de Agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.

Riscos Relativos à Importância de uma Equipe Qualificada

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter
pessoal qualificado poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e
resultados operacionais da Emissora. A receita da Emissora provém basicamente da securitização de
recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para prospecção, estruturação, distribuição e
gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico dos produtos da Emissora. Assim,
eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos pode
afetar a capacidade de geração de resultado da Emissora.

Riscos Relacionados à Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora

Ao longo do prazo de duração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ou dos Certificados de
Recebíveis do Agronegócio, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial. Eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas,
nos termos da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, poderão afetar tais créditos,
principalmente em razão da falta de jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação de
patrimônio.

A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI depende exclusivamente do
pagamento pela Devedora.

Os CRI são lastreados pelos Créditos Imobiliários.Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos
Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o Termo de Securitização depende do cumprimento
total, pela Devedora, de suas obrigações assumidas nas Debentures, em tempo hábil para o pagamento
pela Emissora dos valores decorrentes dos CRI. Os recebimentos de tais pagamentos podem ocorrer
posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar
descontinuidade do fluxo esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso,
depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos
Imobiliários, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de
quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores dos
CRI.

Manutenção do Registro de Companhia Aberta

A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010.

A sua atuação como securitizadora de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio depende da manutenção de seu registro de companhia aberta
junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da
CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,
afetando assim, as suas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis
do Agronegócio.
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Crescimento da Emissora e de seu Capital

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e
manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de
financiamento externas. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em
que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o desempenho da
Emissora, afetando assim, as suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários, inclusive o CRI.

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades, como
auditores, agente fiduciário, dentre outros. Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores de
serviços aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agilidade
esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta substituição,
no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como
criar ônus adicionais ao Patrimônio Separado.

Riscos relativos à limitação da responsabilidade da Emissora e ao Patrimônio Separado

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio e imobiliários, tendo como
objeto social a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios do agronegócio e créditos
imobiliários passíveis de securitização por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio
e certificados de recebíveis imobiliários, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, cujos patrimônios são
administrados separadamente. Os patrimônios separados de cada emissão têm como principal fonte de
recursos os respectivos créditos do agronegócio ou créditos imobiliários e suas respectivas garantias.

Qualquer atraso ou falta de pagamento de créditos do agronegócio ou imobiliários poderá afetar
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRI,
tendo em vista, inclusive, o fato de que, nas operações de que participa, o patrimônio da Emissora não
responde, de acordo com os respectivos termos de securitização, pela solvência dos devedores ou
coobrigados. O patrimônio líquido da Emissora, em 30 de setembro de 2017, era de R$ 3.486.761 (três
milhões quatrocentos e oitenta e seis reais e setecentos e sessenta e um reais), ou seja, inferior ao Valor

Total da Emissão. A Emissora não dispõe e não há garantias de que disporá de recursos ou bens
suficientes para efetuar pagamentos aos Titulares de CRI, decorrentes da responsabilidade prevista nos
termos do artigo 12 da Lei 9.514.

Não emissão de carta de conforto relativa às demonstrações financeiras publicadas da Emissora. 

O Código ANBIMA prevê entre as obrigações do Coordenador Líder a necessidade de envio à ANBIMA de
uma cópia da carta conforto e/ou de manifestação escrita dos auditores independentes da Emissora
acerca da consistência das informações financeiras constantes do Prospecto Preliminar e/ou do
formulário de referência, relativas às demonstrações financeiras publicadas da Emissora.

No âmbito desta Oferta, não haverá emissão de carta conforto ou qualquer manifestação pelos
Auditores Independentes da Emissora sobre a consistência das informações financeiras da Emissora
constantes do Prospecto Preliminar e/ou de seu formulário de referência. Eventual manifestação dos
Auditores Independentes da Emissora quanto às informações financeiras da Emissora poderia dar um
quadro mais preciso e transmitir maior confiabilidade aos Investidores quanto à situação financeira da
Emissora
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RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS

Impacto de crises econômicas nas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários

As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma correlação direta com o
desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira,
ocasionada seja por crises internas ou crises externas, pode acarretar elevação no patamar de
inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas, inclusive dos devedores dos financiamentos imobiliários.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter impacto no balanço
de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captações de
recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas.
Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração
da economia americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas
captações de recursos por empresas brasileiras.

Interferência do Governo Brasileiro na economia pode causar efeitos adversos nos negócios da
Emissora e da Log

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política
econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de
capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso relevante nas atividades
da Emissora e da Log.

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, da Log e da Cedente poderão
ser prejudicados de maneira relevante ou adversamente afetados devido a modificações nas políticas ou
normas que envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições
a remessas para o exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; (iii)
flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; (vi)
política fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no
Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas políticas ou
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo
assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar ou
causar efeitos adversos nas atividades e resultados operacionais da Emissora, da Log e da Cedente.

Efeitos dos mercados internacionais

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias
desenvolvidas e emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode
causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras.
Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem reduzir o
interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRI, o que
poderia prejudicar seu preço de mercado. Ademais, acontecimentos negativos no mercado financeiro e
de capitais brasileiro, eventuais notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros
emissores de títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos
investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na
economia brasileira e em outras economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e
impactar negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil.

49

FATORES DE RISCO
(Páginas 88 a 111 do Prospecto Preliminar)



MATERIAL PUBLICITÁRIOMATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO”

A inflação e os esforços da ação governamental de combate à inflação podem contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e podem provocar efeitos adversos no negócio
da Emissora e da Log

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação, juntamente com
medidas governamentais recentes destinadas a combatê-la, combinada com a especulação pública sobre
possíveis medidas futuras, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira,
contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro.

As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído uma
manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a
disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. As taxas de juros têm flutuado de
maneira significativa.

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros, intervenção no
mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão desencadear um efeito material
desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora e também, sobre a Log, podendo impactar
negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressões inflacionárias podem levar a medidas de
intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas
governamentais, que podem ter um efeito adverso nos negócios, condição financeira e resultados da
Emissora e da Log.

Condições da Economia e da Política Brasileira 

Historicamente, o cenário político do país influenciou o desempenho da economia brasileira e as crises 
políticas afetaram a confiança dos investidores e do público em geral, o que resultou na desaceleração 
econômica e elevou a volatilidade de valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.

O produto interno bruto do Brasil, ou PIB, em termos reais, cresceu 2,3% (dois inteiros e trinta
centésimos por cento) em 2013 e 0,1% (um décimo por cento) em 2014, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Em 2015 e 2016, o PIB teve uma queda de, respectivamente,
3,7% (três inteiros e sete centésimos por cento) e 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento), de
acordo com as estimativas do Banco Central do Brasil divulgadas por meio do Relatório Focus.

Em 2017, o PIB, teve crescimento de 1,0% em relação a 2016. O PIB apresentou crescimento de 0,1% na
comparação do quarto trimestre de 2017 contra o terceiro trimestre do mesmo ano, levando-se em

consideração a série com ajuste sazonal. Na comparação com igual período de 2016, houve avanço do
PIB de 2,1% no último trimestre do ano.

Nesse sentido, vale ressaltar que, atualmente, o mercado brasileiro tem vivenciado uma alta volatilidade
devido às incertezas que são derivadas da investigação em curso denominada "Lava Jato", conduzida
pelo Ministério Público Federal, e, também, aos impactos desta investigação no ambiente econômico e
político do Brasil. Membros do governo federal brasileiro e do seu braço legislativo, bem como a alta
administração de grandes empresas estatais têm sido acusadas de corrupção política pelo possível
recebimento de propinas em contratos oferecidos pelo governo federal a várias empresas de
infraestrutura, petróleo, gás e construção. Os ganhos advindos destas propinas teriam financiado
partidos políticos da coalisão do atual governo federal, não tendo sido devidamente contabilizados ou
publicamente informados.

O resultado potencial destas investigações é incerto, mas elas já têm um impacto negativo na imagem e
na reputação das empresas envolvidas e na percepção geral do mercado acerca da economia brasileira.
O cenário político brasileiro é ainda mais desafiador considerando o processo de impeachment que
destituiu a ex-presidente Dilma Rousseff.

Não podemos prever se estas alegações levarão a posterior adicional instabilidade política ou econômica
ou se novas alegações contra membros do governo aparecerão no futuro. Além disso, não podemos
prever o resultado de qualquer daquelas alegações, nem mesmo, os efeitos que estas terão na economia
brasileira.

Nesse contexto, os desdobramentos futuros no desenvolvimento das políticas do governo brasileiro e/ou
a incerteza quanto ao momento em que novas políticas e regulamentos possam ser implementadas, são
situações que estão fora do controle da Log e que podem causar um efeito material adverso na Log.

Acontecimentos e Percepção de Riscos em outros Países

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive países da América
Latina e países de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos.
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A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre
o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive dos certificados de
recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crises em
outros países de economia emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a
disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a saída significativa de
recursos do país e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira investida no país, podendo, ainda,
reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia
prejudicar o preço de mercado dos certificados de recebíveis imobiliários e afetar, direta ou
indiretamente a Emissora, a Log e a Cedente.

SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL

Visão geral do setor de securitização imobiliária

A securitização de recebíveis teve sua origem nos Estados Unidos, em 1970, quando as agências
governamentais ligadas ao crédito hipotecário promoveram o desenvolvimento do mercado de títulos
lastreados em hipotecas.

Nessa época, os profissionais que atuavam no mercado definiam a securitização como “a prática de
estruturar e vender investimentos negociáveis de forma que seja distribuído amplamente entre diversos
investidores um risco que normalmente seria absorvido por um só credor”.

O mercado de securitização iniciou-se com a venda de empréstimos hipotecários reunidos na forma de
pool e garantidos pelo governo. A partir desta experiência, as instituições financeiras perceberam as
vantagens desta nova técnica financeira, que visava o lastreamento de operações com recebíveis
comerciais de emissões públicas de endividamento.

No Brasil, seu surgimento se deu em um momento histórico peculiar. Na década de 90, com as
privatizações e a desestatização da economia, aliados a uma maior solidez na regulamentação, a
negociação de crédito e o gerenciamento de investimentos próprios ficaram mais voláteis com a
velocidade e a complexidade desse novo cenário. Dessa forma, tornou-se necessária a realização de uma
reformulação na estrutura societária brasileira e uma profissionalização do mercado de capitais que
passou a exigir títulos mais seguros e garantias mais sólidas nos moldes internacionais. Como
consequência, o foco para a análise da classificação de riscos passou a ser a segregação de ativos.

Apesar de as primeiras operações terem sido realizadas a partir da década de 90, foi no ano de 1997 que
diversas companhias utilizaram-se das securitizações como parte de sua estratégia de financiamento.

O Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI

A Lei 9.514, conhecida como Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu o Sistema de
Financiamento Imobiliário, tornando-se um marco para o fomento do mercado de securitização de
créditos imobiliários no Brasil.

O intuito da Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário foi o de suprir as deficiências e limitações do
Sistema Financeiro Habitacional – SFH, criado pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, conforme
alterada e das respectivas disposições legais referentes ao assunto. A introdução do SFI teve por
finalidade instituir um arcabouço jurídico que permitisse promover o financiamento imobiliário em geral
em condições compatíveis com as da captação dos respectivos fundos.

A partir desse momento as operações de financiamento imobiliário passaram a ser livremente efetuadas
pelas entidades autorizadas a operar no SFI, segundo condições de mercado e observadas as prescrições
legais, sendo que, para essas operações, passou a ser autorizado o emprego de recursos provenientes da
captação nos mercados financeiro e de valores mobiliários, de acordo com a legislação pertinente.

Dentre as inovações trazidas pela Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, destacam-se: as
companhias securitizadoras, os certificados de recebíveis imobiliários, o regime fiduciário e a alienação
fiduciária de coisa imóvel. As principais características e implicações de cada um dos elementos estão
listadas a seguir.
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Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Securitização

Uma característica interessante das operações registradas refere-se à natureza diversificada dos lastros
utilizados. Ao longo dos anos, foram registrados CRI com lastro em operações de financiamento
imobiliário residencial com múltiplos devedores pessoas físicas a operações com lastro em contratos de
um único devedor, tais como os contratos de built-to-suit. Recentemente, foram registradas e emitidas
operações com lastro em recebíveis ligados à atividade de shoppings centers.

No escopo destas operações, observam-se locatários de diversas naturezas, que incluem desde
instituições financeiras até fabricantes de produtos de consumo, varejistas e diferentes prestadores de
serviços. Essa diversidade atesta que a securitização de créditos imobiliários tem sido um instrumento
amplo, capaz de conciliar objetivos comuns de diversas indústrias diferentes. A comparação com a
evolução de outros instrumentos de financiamento ajuda, ainda, a capturar novos indícios sobre o
sucesso do SFI em geral e dos CRI (como instrumento de financiamento em particular).

Fica claro que, mesmo diante da forte oscilação registrada entre os anos de 2005 e 2006, os CRI vem
aumentando a sua participação e importância, quando comparado a outras modalidades de
financiamento disponíveis.

Companhias Securitizadoras

Companhias securitizadoras de créditos imobiliários são instituições não financeiras constituídas sob a 
forma de sociedade por ações com a finalidade de adquirir e securitizar créditos imobiliários e emitir e 
colocar, no mercado financeiro, certificados de recebíveis imobiliários, podendo, ainda, emitir outros 
títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.

Adicionalmente, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário autoriza a emissão de outros valores
mobiliários e a prestação de serviços compatíveis com suas atividades. Assim, as companhias
securitizadoras não estão limitadas apenas à securitização, sendo-lhes facultada a realização de outras
atividades compatíveis com seus objetos.

Embora não sejam instituições financeiras, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário facultou ao
CMN estabelecer regras para o funcionamento das companhias securitizadoras.

Para que uma companhia securitizadora possa emitir valores mobiliários para distribuição pública, esta
deve obter o registro de companhia aberta junto à CVM, conforme o disposto no artigo 21 da Lei nº
6.385, devendo, para tanto, seguir os procedimentos descritos na Instrução CVM 414.

Certificados de Recebíveis Imobiliários

O certificado de recebíveis imobiliários consiste em um título de crédito escritural, de emissão exclusiva 
das companhias securitizadoras, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e que constitui 
promessa de pagamento em dinheiro.

Trata-se de um título de crédito que se mostra apropriado ao financiamento de longo prazo, visto que, 
de um lado, é compatível com as características das aplicações do mercado imobiliário, estando 
vinculado às condições dos financiamentos contratados com os tomadores, e, de outro lado, reúne as 
condições de eficiência necessárias à concorrência no mercado de capitais, ao conjugar a mobilidade e 
agilidade próprias do mercado de valores mobiliários, bem como a segurança necessária para garantir os 
interesses do público investidor.

O certificado de recebíveis imobiliários é considerado valor mobiliário, para efeitos do artigo 2º, inciso III, 
da Lei nº 6.385, característica que lhe foi conferida pela Resolução CMN 2.517. Ainda, conforme 
mencionado anteriormente, o CRI somente pode ser emitido por companhias securitizadoras e seu 
registro e negociação são realizados por meio dos sistemas centralizados de custódia e liquidação 
financeira de títulos privados.
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Oferta Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Até fins de 2004, a emissão de certificado de recebíveis imobiliários era regulada pela Instrução CVM 284,
primeiro normativo sobre securitização de recebíveis imobiliários editado pela CVM. De acordo com a
Instrução CVM 284, somente era possível a distribuição de certificado de recebíveis imobiliários cujo
valor nominal fosse igual ou superior a R$300.000,00. Em 30 de dezembro de 2004, a CVM editou a
Instrução CVM 414, já mencionada acima, sendo ampliado o rol de possíveis investidores, pois não foi
estipulado valor nominal mínimo para o certificado de recebíveis imobiliários. A Instrução CVM 414
revogou a Instrução CVM 284, passando a regular a oferta pública de distribuição de certificados de
recebíveis imobiliários e o registro de companhia aberta das companhias securitizadoras. Posteriormente
a Instrução CVM nº 554, de 17 de dezembro de 2014, inclui, revoga e altera dispositivos na Instrução
CVM nº 539. De acordo com a Instrução CVM 414, somente poderá ser iniciada uma oferta pública de
certificados de recebíveis imobiliários se o registro de companhia aberta da securitizadora estiver
atualizado e após a concessão do registro pela CVM.

Regime Fiduciário

A Lei do Sistema de Financiamento Imobiliários contemplou a faculdade de se adotar um mecanismo de
segregação patrimonial para garantia do investidor que venha a adquirir os certificados de recebíveis
imobiliários emitidos pela companhia securitizadora. Este mecanismo é denominado de regime
fiduciário.

O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto
do termo de securitização de créditos imobiliários e submeter-se-á, entre outras, às seguintes condições:
(i) a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; (ii) a constituição de
patrimônio separado, pelo termo de securitização, integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao
regime fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a afetação dos créditos como lastro da emissão da
respectiva série de títulos; (iv) a nomeação do agente fiduciário, com a definição de seus deveres,
responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou
substituição e as demais condições de sua atuação. O principal objetivo do regime fiduciário é fazer que
os créditos que sejam alvo desse regime não se confundam com o patrimônio comum da companhia
securitizadora, de modo que os patrimônios separados só respondam pelas obrigações inerentes aos
títulos a ele afetados e que a insolvência da companhia securitizadora não afete os patrimônios
separados que tenham sido constituídos.

Instituído o regime fiduciário, caberá à companhia securitizadora administrar cada patrimônio separado,
manter registros contábeis independentes em relação a cada um deles. Não obstante, a companhia
securitizadora responderá com seu patrimônio pelos prejuízos que causar por descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da
finalidade do patrimônio separado.

Medida Provisória Nº 2.158-35/01

Embora a Medida Provisória nº 2.158-35/01 tenha trazido benefícios concretos com relação à tributação
dos certificados de recebíveis imobiliários, seu artigo 76 acabou por limitar os efeitos do regime
fiduciário que pode ser instituído por companhias securitizadoras, ao determinar que "as normas que
estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não
produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial
quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos".

Assim, os créditos imobiliários e os recursos deles decorrentes que sejam objeto de patrimônio separado,
poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da companhia securitizadora
e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes
ao mesmo grupo econômico da securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.

Sendo certo que nos casos de descaracterização do Patrimônio Separado para fins de pagamento de
débitos fiscais, previdenciários ou trabalhistas da Emissora ou qualquer empresa do seu grupo
econômico, a Emissora deverá reembolsar todo o valor retirado no limite do Patrimônio Separado.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS RELACIONADOS À EXISTÊNCIA DE CREDORES PRIVILEGIADOS, VIDE ITEM

“RISCO DA EXISTÊNCIA DE CREDORES PRIVILEGIADOS” NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
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Coordenador Líder

Investidor Institucional

distribuicaoinstitucional@interdtvm.com.br 
(31) 3614-5321

Investidor Não Institucional

digital.investimentos@bancointer.com.br 
(31) 3003-4070

• Para maiores informações, favor entrar em contato com as Área de Distribuição do Coordenador Líder:
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Este material tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos riscos envolvidos, leia o Prospecto Preliminar, em especial a seção
“Fatores de Risco”, disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

(1) Coordenador Líder: http://bancointer.com.br/dtvm/ofertas-publicas-renda-fixa.jsf, (neste website clicar em CRI Log - Certificados de Recebíveis Imobiliários da 20ª Série da 4ª Emissão
da Isec Securitizadora S.A. e posteriormente acessar os documentos relativos à oferta pública);

(2) Emissora: https://www.isecsecuritizadora.com.br/emissoes (neste website clicar em "CRI 4ª Emissão 20ª Série", depois acessar o arquivo em PDF do Prospecto Preliminar);

(3) CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Central de Sistemas", clicar em "Informações sobre Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos
Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)" buscar e clicar “Isec Securitizadora S.A.” no campo disponível. Em seguida acessar “Isec Securitizadora S.A.”, clicar em
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e posteriormente acessar "download" do “Prospecto de Distribuição Pública” referente a Oferta pública de Distribuição dos Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 20ª Série da 4ª Emissão de CRI da Isec Securitizadora S.A.;

(4) B3: http://www.cetip.com.br - neste website acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRI" e, posteriormente, acessar "Preliminar -
20ª Série da 4ª Emissão" na linha Isec Securitizadora S.A.

Embora as informações constantes nesta apresentação tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, e as perspectivas de desempenho dos ativos e da Oferta sejam baseadas em
convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências
aqui indicadas. As informações contidas neste Material Publicitário estão em consonância com o Prospecto Preliminar, porém não o substituem. O Prospecto Preliminar contém informações
adicionais e complementares a este Material Publicitário e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos Termos e Condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial investidor
é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto Preliminar, com especial atenção às disposições que tratam sobre os Fatores de Risco, aos quais o investidor estará sujeito.
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