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Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
A Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” ou “Companhia” – B3: TGMA3), vem comunicar aos senhores acionistas
e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de agosto
de 2018, foi aprovado o pagamento de proventos (dividendos intercalares e juros sobre capital próprio) referente
ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme segue:


R$ 21.090.495,16 (vinte e um milhões, noventa mil, quatrocentos e noventa e cinto reais e dezesseis
centavos), correspondente à R$ 0,3198545313 por ação ordinária da Companhia, exceto pelas ações em
tesouraria, sendo: (i) R$ 15.817.871,37 (quinze milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e setenta
e um reais e trinta e sete centavos) em dividendos intercalares, correspondentes à R$ 0,2398908985 por
ação ordinária da Companhia; e (ii) R$ 5.272.623,79 (cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil,
seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) em juros sobre capital próprio intercalares,
correspondentes à R$ 0,0799636328 por ação ordinária da Companhia.

Terão direito ao recebimento dos referidos proventos todos os titulares de ações ordinárias da Companhia no dia
10 de agosto de 2018 (“Data de Corte”), sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas “exdividendos e ex-juros sobre capital próprio” a partir de 13 de agosto de 2018, inclusive.
Os pagamentos serão efetuados em 22 de agosto de 2018, conforme as seguintes instruções: (1) os acionistas
usuários do serviço de custódia fiduciária de ações terão seus dividendos creditados conforme procedimentos
adotados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; (2) o pagamento aos demais acionistas será efetuado mediante
crédito na conta corrente bancária informada pelo respectivo acionista a Itaú Corretora de Valores S.A., na
qualidade de instituição financeira depositária das ações da Companhia; e (3) os acionistas que não informarem
os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira deverão se apresentar na
Agência do Banco Itaú de sua preferência, munidos de documento de identificação e do “Aviso de Pagamento”, a
ser enviado via Correio àqueles com endereço atualizado no cadastro da Itaú Corretora de Valores S.A.
São Bernardo do Campo, 7 de agosto de 2018.
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

