
 
 

 

 

 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ nº 09.041.168/0001-10 

NIRE 31.300.027.261 

 

FATO RELEVANTE 

Compromisso de Compra e Venda de Ativo 

 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“LOG”) comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que realizou, na data de hoje, a celebração de 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel entre a sua 

controlada LOG BTS EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (90% LOG) e o 

Fundo BM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, para a venda do ativo BTS Extrema 

totalizando 76.878 m² de ABL. 

A transação foi realizada por um valor total de R$ 272.700.000,00 (duzentos e setenta e 

dois milhões e setecentos mil reais), o que representa R$ 3.547,18 (três mil, quinhentos 

e quarenta e sete reais e dezoito centavos) por ABL resultando em uma margem bruta 

de 44% sobre o montante investido.  

A venda demonstra a capacidade da Companhia na geração de valor dos seus ativos e 

mantém o objetivo de seguir com a estratégia de reciclagem de seu portfólio.  

A liquidação financeira se dará em duas parcelas, sendo a primeira concluída na data de 

hoje no valor de R$ 191.281.000,00 (cento e noventa e um milhões e duzentos e oitenta 

e um mil reais) e a segunda prevista para 29/10/2021 no valor de R$ 81.419.000,00 

(oitenta e um milhões, quatrocentos e dezenove mil reais, mediante a conclusão das 

obras de expansão. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre as 

próximas etapas relacionadas a transação. 

 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2021. 

 

André Vitória 

Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Publicly-Held Company  

CNPJ/ME No. 09.041.168/0001-10  

NIRE (State Registration) 31.300.027.261 

 

MATERIAL FACT 

Agreement to Buy and Sell Asset 

 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA announces to its shareholders 

and to the market in general, today, the execution of the contracts of Agreement to Buy 

and Sell between the Company’s subsidiary LOG BTS EXTREMA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A (90% LOG) and BM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Fund 

for the sale of BTS Extrema asset, totaling 76,878 sqm of GLA. 

The transaction carried out for a total amount of BRL 272,700,000.00 (two hundred and 

seventy-two million and seven hundred thousand reais), representing BRL 3,547.18 

(three thousand and five hundred and forty-seven reais and eighteen cents) per GLA, 

resulting in a gross margin of 44% over the total invested amount.  

The sale demonstrates the Company's ability to generate value from its assets, in line to 

its purpose to continue the strategy to recycle the portfolio. 

The financial settlement will take place in two payments, the first being completed on 

today's date in the amount of BRL 191,281,000.00 (one hundred and ninety-one million, 

two hundred and eighty-one thousand reais) and the second is scheduled for 

10/29/2021 in the amount of BRL 81,419,000.00 (eighty-one million, four hundred and 

nineteen thousand reais), after the conclusion of the project under construction. 

The Company will keep its shareholders and the market informed about the next steps 

related to the transaction. 

 

Belo Horizonte, May 31, 2021. 

André Vitória 

Chief Financial and Investor Relations Officer 

 


