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São Paulo, 14 de janeiro de 2022. 
 
À  
LOG-IN Logística Intermodal S.A.  
At.: Sr. Pascoal Cunha Gomes 
Diretoria de Relações com Investidores 
Av. General Justo, 375, 6º andar 
Centro – Rio de Janeiro 
 
Ref.: Declaração de Redução de Participação Acionária Relevante 
 
Prezados Senhores, 
 
A Alaska Investimento LTDA, instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, 
localizada à Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, CEP: 04532-001, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número 11.752.203/0001-50, devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) como Gestora de Valores Mobiliários, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 11.198, 
de 28 de julho de 2010, e a LAPB Gestao De Recursos Financeiros LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o 
número 11.581.211/0001-81, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de 
carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório número 11.011, expedido em 
29 de abril de 2010, sociedades sob controle comum (“Alaska” e “LAPB” em conjunto denominadas 
“Gestoras”), declaram que venderam, no âmbito da OPA realizada na data de 13 de janeiro de 
2022, ações da Log-In Logística Intermodal S.A. (“Companhia”), através de fundos de 
investimentos sob sua gestão (“Fundos”), atingindo participação conforme quadro abaixo: 
 

Classe de Ações do Emissor Total de Ações  Percentual atingido 

ON LOGN3 13.599.377 12,85% 

 
As Gestoras declaram que os Fundos não possuem outros valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, ou 
qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de 
valores mobiliários de emissão da Companhia.  
 
A posição dos Fundos na Companhia tem por objetivo a mera realização de operações 
financeiras; não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da 
Companhia; e, por fim os Fundos não têm o objetivo de atingir qualquer participação acionária 
em particular. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

_____________________________________ 
Alaska Investimentos Ltda e LAPB Gestão de Recursos Financeiros Ltda. 

Acácio Roboredo 
Diretor  

 
 
 

(a versão assinada está na sede da Alaska Investimentos Ltda.) 
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