Terça-feira, 12/04/2022

LOGUM LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 / NIRE 33.300.295.127
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”).
Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124
da Lei nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística
S.A. (“Companhia”), a participar da AGOE, sob a forma digital, conforme
disposto na Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI, a ser realizada
no dia 27/04/2022, às 10h, com o fim de debater e deliberar sobre as
seguintes matérias: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das
Demonstrações Financeiras com as contas dos administradores, Relatório
da Administração e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021; (ii) destinação do
resultado do exercício encerrado em 31/12/2021; (iii) eleição dos membros
titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia 2. Em Assembleia
Geral Extraordinária: (iv) Remuneração Global dos Administradores
para o período de maio/2022 a abril/2023; (v) Política de Retenção de
Executivos; (vi) aumento do limite de aportes para o Projeto Logum Fase
I, no âmbito do Plano de Investimentos; (vii) recebimento da renúncia do
Conselheiro João Roberto Gonçalves Teixeira ao cargo de membro titular
do Conselho de Administração da Companhia; (viii) recomposição do
Conselho de Administração por indicação da acionista Copersucar S.A.
com eleição de membro titular e membros suplentes. Para os fins legais,
a AGOE será formalmente realizada a partir da sede da Companhia,
localizada na Avenida Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de
Janeiro/RJ. Será facultada, conforme legislação aplicável, a participação
e voto dos acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams,
com a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão
de documentos e apresentações, bem como a gravação do conclave em
áudio e vídeo. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas
na AGOE estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGOE por
seu representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano,
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas
que comparecerem à AGOE deverão exibir documento hábil de identidade
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes
para outorga de procurações, se for o caso).
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.
Jorge Celestino Ramos
Presidente do Conselho de Administração.
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