
 

 

 

 

 

 

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. 

N.I.R.E. 35.300.340.931 

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18 

Companhia Aberta 

COMUNICADO AO MERCADO  

A Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” ou “Companhia” – B3: TGMA3), comunica aos seus acionistas, 

investidores e ao mercado que, conforme mencionado nas últimas divulgações de resultados, no intuito de 

adequar a estrutura de capital e o perfil de alavancagem, definiu os termos da reestruturação de parte do seu 

endividamento. 

Conforme aprovado na Assembleia Geral de Debenturistas da segunda emissão de debêntures simples realizada 

no dia 25 de setembro de 2017: (i) a parcela de Amortização e Remuneração, com previsão de pagamento original 

em dezembro/2017 no valor R$ 50 milhões de principal somado aos juros do período, será quitada de forma 

antecipada no dia 28 de setembro de 2017 com um fee de liquidação de 0,25%; (ii) a parcela de Amortização e 

Remuneração, com previsão de pagamento original em dezembro/2018 no valor R$ 50 milhões de principal 

somado aos juros do período, terá seu vencimento prorrogado para 31 de julho de 2020 e 31 de julho de 2021; 

(iii) a taxa, originalmente de CDI +1,75%, será alterada para CDI +2,00%; e (iv) adicionalmente, o fee de liquidação 

passa a ser de 0,35% nos dois primeiros anos e 0,25% nos últimos dois anos.  

Com essa operação, a Tegma está alongando o perfil de sua dívida, enderençando as necessidades de caixa pelos 

próximos dois anos (quase 70% do principal da dívida vencendo a partir de 2019) e diminuindo seu custo de 

carregamento de caixa. 

A ata da AGD com a íntegra da matéria aprovada encontra-se arquivada na sede e no site da Companhia 

(www.tegma.com.br), bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br). 

São Bernardo do Campo, 25 de setembro de 2017. 
 

Gennaro Oddone 
Diretor Presidente e Diretor 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 
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