
 

 
 

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. 
 

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18 
NIRE 35.300.340.931 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
 

A Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” - Bovespa: TGMA3), em cumprimento ao 
disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informa que:  
 
1.  em 05.02.2009 recebeu comunicação da Western Asset Management Company 
DTVM Limitada (“Western Asset”), informando que a quantidade de ações ordinárias 
da Tegma detida por fundos de investimentos e carteiras administradas sob a gestão 
da Western Asset atingiu 3.754.157 (três milhões, setecentas e cinquenta e quatro mil, 
cento e cinqüenta e sete) ações ordinárias, correspondendo a 5,68% do total de ações 
ordinárias emitidas pela Tegma; 
 
2. adicionalmente, a Western Asset informou que a aquisição da participação 
acima não tem como objetivo alteração na composição do controle da Tegma, nem 
busca alterar a estrutura administrativa da mesma, sendo o escopo da aquisição mero 
investimento. 
 
3. a Companhia não é responsável pelo conteúdo das informações apresentadas, 
conforme documento abaixo. 

 
 

São Bernardo do Campo, 16 de Fevereiro de 2009. 

 

Alexandre Augusto Brandão 
Diretor de Relações com Investidores 

 
 
 
CONTATOS DE RI: 
 
Alexandre Augusto Brandão, (11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br 
Hugo Zierth, (11) 4397-9370, hugo.zierth@tegma.com.br 
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São Paulo, 04 de fevereiro de 2009. 

 

À  

Tegma Gestão Logística S.A. 

Avenida Nicola Demarchi, nº 2000 

São Bernardo do Campo – São Paulo 

Cep: 09820 – 655 

At: Alexandre Brandão (ri@tegma.com.br) 

 

 

Ref: Instrução CVM nº 358 – Divulgação de Informação 

 

Prezados senhores,  

 

A Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Limitada (“Western Asset”), na qualidade de gestora de recursos de terceiros, vem 

informar o percentual referente à sua respectiva participação na companhia, a fim de 

espelhar a participação por espécie ou classe de ações e a representação ou não de 

um mesmo interesse.  

 

Assim, a Western Asset atingiu, em conjunto, percentual de participação (i) de 5,68% 

(cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) em ações ordinárias dessa 



 

companhia conforme abaixo demonstrado; e (ii) de 5,68% (cinco inteiros e sessenta e 

oito centésimos por cento) em relação ao capital da companhia.  

  

Nome: Western Asset Management Company DTVM Limitada 

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1455 – 15º andar  

Número de ações: 3,754.157 

Código: BRTGMAACNOR7 

Percentual: 5,68% 

Objetivo: a aquisição não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura 

administrativa da companhia.  

 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário 

no telefone (11) 3478-5083 (Silmara Baccani) ou (11) 3478-5081 (Érica Arakaki). 

 

Atenciosamente,  

 

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Limitada 

 

 


