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FATO RELEVANTE
Log-In Anuncia Aquisição de Navio Porta-Contêiner
A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” ou “Companhia” - B3: LOGN3), em atendimento ao disposto no artigo
157, §4°, da Lei nº 6.404/76, e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, no dia 23 de fevereiro de 2021, a sua subsidiária integral Log-In International
GmbH (“Log-In GmbH”), sediada na Áustria, concluiu a operação de compra de uma embarcação porta-contêiner. A
embarcação foi adquirida da Klaveness Container AS e o valor da transação foi US$20,0 milhões.
O navio, com capacidade nominal de 2.550 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit), será denominado “Log-In Discovery”
e foi construído no estaleiro chinês Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding. Ele possui 536 tomadas para transporte de
contêineres refrigerados (Reefers), comprimento total de 208,90m e boca de 29,80m.

O navio foi selecionado por possuir características relevantes para a composição da frota da Log-In e suas operações.
É um projeto moderno de construção, com equipamentos de última geração, consumo eficiente, gerando menor
emissão de poluentes e maior economia de bunker (combustível do navio), além de já possuir instalado um sistema
de tratamento de água de lastro (ballast water).
No contexto da estratégia da Companhia, o Log-In Discovery poderá ser utilizado na ampliação dos serviços e em
eventuais necessidades operacionais.
A aquisição do Log-In Discovery é mais um marco no processo de crescimento e modernização da frota da Companhia,
com foco constante em segurança, sustentabilidade, excelência operacional, e capacidade de prover serviços
essenciais de logística integrada.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021.
Pascoal Cunha Gomes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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