TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18
NIRE 35.300.340.931

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2018, às 15:00 horas, na sede
da Tegma Gestão Logística S.A. (“Companhia” ou “Tegma”), na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São
Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da
totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.
3.

MESA: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Secretário: Fernando Luiz Schettino Moreira

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o seguinte assunto:

(i)

Aprovação de investimento em empresa em estágio inicial de desenvolvimento (startup).

5.
DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as
seguintes deliberações:
(i)
Após seleção e avaliação, foi identificada a empresa de tecnologia em estágio inicial de operação (startup)
denominada Frete Rápido Desenvolvimento de Tecnologia Logística S.A. (CNPJ/MF 17.184.406/0001-74), que está
desenvolvendo uma solução baseada em plataforma web e interface de programação de aplicativos (API) chamada
“Frete Rápido”. O valor do investimento será de até R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), e será
realizado pela controlada da Companhia, tegUp Inovação e Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF 27.960.358/0001-12),
doravante “tegUp”, por meio de debêntures conversíveis em ações ordinárias da Frete Rápido, que terão sua
emissão condicionada ao cumprimento de metas comerciais pela startup. A Diretoria fica autorizada a orientar e
acompanhar a administração da controlada tegUp na negociação e execução dos documentos que formalizam o
investimento em questão, obedecidos os parâmetros supra delimitados, bem como a aportar os recursos na
controlada até o limite acima e observadas as condições negociais definidas com a investida, tudo de forma a refletir
os melhores interesses da Companhia.

6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Bernardo do Campo, 23 de agosto de 2018, às 15:00 horas.
Assinaturas: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira,
Secretário; Membros do Conselho de Administração: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; (aa) Evandro Luiz
Coser; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira; (aa) Orlando Machado Júnior; (aa) Mário Sérgio Moreira Franco; (aa)
Paulo Cezar da Silva Nunes.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.
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