TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
N.I.R.E. 35.300.340.931
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18
Companhia Aberta
COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

A Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma”, “Companhia” ou “Emissor”- Bovespa: TGMA3) vem,
com base nas disposições da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada,
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a seguinte transação entre partes relacionadas,
realizada em 26 de agosto de 2015:
Descrição da Transação

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra
de Bem Imóvel (“Compromisso de Venda e Compra de
Imóvel”).

Nome das Partes Relacionadas

Pactus Empreendimentos e Participações Ltda. (“Pactus”),
na qualidade de Vendedora.
Niyati Empreendimentos e Participações Ltda. (“Niyati”), na
qualidade de Compradora.

Relação com o Emissor

A Niyatti é sociedade controlada pela Tegma e a Pactus e a
Tegma são sociedades sob controle comum.

Objeto do Contrato

Aquisição de imóvel localizado na Rodovia BR-101, Bairro
Corveta, zona rural do Município de Araquari, Estado de
Santa Catarina, com uma área total de 70.000,00m², para a
constituição de filial da Companhia (“Imóvel e “Transação”,
respectivamente).

Principais Termos e Condições do

O valor total da Transação é de R$10.706.946,70, a serem

Contrato

pagos da seguinte forma:

a) R$5.353.473,35 pagos pela Niyati no dia 26 de
agosto de 2015 (“1ª Parcela”); e
b) R$5.353.473,35 a serem pagos pela Niyati no ato de
outorga da escritura definitiva de venda e compra do
Imóvel (“Escritura do Imóvel”), o que deverá ocorrer
no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da
comprovada extinção de um gravame existente no
Imóvel.
O valor descrito no item “b” acima, será corrigido a partir da
data de assinatura do Compromisso de Venda e Compra de
Imóvel até o seu efetivo pagamento, pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE).
Adicionalmente, o Compromisso de Venda e Compra de
Imóvel possui cláusulas de mercado relativas à obrigações
principais e acessórias, inclusive cláusula resolutiva da
Transação: (i) no caso de atraso ou recusa imotivada, por
parte da Pactus, de outorgar a Escritura do Imóvel; ou (ii)
no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação
não sanado no prazo de 30 dias, ambos os casos com a
necessária devolução à Niyati, no prazo de 15 dias, do valor
da 1ª Parcela corrigido de acordo com o IGP-M/FGV, desde
26 de agosto de 2015 até a do efetivo e integral pagamento,
além de multa moratória de 10% sobre o valor a ser
devolvido e de juros de mora de 1% ao mês ou fração,
calculada pro rata die.
Participação

Contraparte,

Os membros do Conselhos de Administração da Tegma

seus Sócios ou Administradores

relacionados à Pactus, se abstiveram de votar sobre a

no

Transação na Reunião do Conselho de Administração da

Processo

da
de

Decisão

da

Companhia realizada em 26 de agosto de 2015, nos termos

Transação

do art. 156, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada.
Razões pelas quais é considerado

A Transação transcorreu mediante prospecção e análise

que

imobiliária incluindo visitas aos imóveis, quantificação de

o

Emissor

observou

condições comutativas

as

investimentos necessários para compra e/ou locação, prazo
de execução, riscos de implantação da filial da Companhia

em tais locais, entre outras, bem como a contratação de 3
avaliadoras independentes para estipular qual seria o valor
justo para aquisição do Imóvel.
Solicitação

de

Propostas

ou

A área de gestão patrimonial da Tegma solicitou propostas

Realização de Procedimento de

para corretoras de imóveis, imobiliárias e profissionais do

Tomada de Preços

ramo imobiliário com atuação na região.
A análise inicial da Companhia visou selecionar as 5 melhores
opções.

Razões pelas quais foi realizada a

Optou-se por adquirir o Imóvel, em comparação às demais

Transação

opções, dentre outras razões, pelo acesso à rodovia, estado

com

Partes

do imóvel, melhor combinação entre localização e tamanho

Relacionadas

adequado às atividades que lá serão exercidas, além do
preço ter sido competitivo e dentro das avaliações
independentes recebidas.
Descrição das Medidas Tomadas

A escolha do Imóvel se deu após a realização de estudos,

e Procedimentos Adotados para

consultas e diversas análises imobiliárias, resultando num

Garantir a Comutatividade da

montante inferior à média de preço dos 5 imóveis finalistas.

Transação

São Bernardo do Campo, 03 de setembro de 2015.
Gennaro Oddone
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Contatos de RI:
Ian Nunes, (11) 4397-9423, ian.nunes@tegma.com.br
Tiago Nishimura, (11) 4346-2682, tiago.nishimura@tegma.com.br

