
 

 
 

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 29.10.2009 e 02.11.2009 recebeu comunicação da Genesis Asset Manager, 
LLP (“Genesis”), informando que a quantidade de ações ordinárias da Tegma detidas 
por fundos administrados pela Genesis atingiu 3.018.017 (três milhões, dezoito mil e 
dezessete) ações ordinárias, correspondendo a 4,57% do total de ações ordinárias 
emitidas pela Tegma, ou seja, deixou de deter participação relevante na base acionária 
da Companhia, nos termos da instrução CVM nº 358/2002; 
 
2. adicionalmente, cumpre informar que tal alteração teve motivação exclusiva de 
investimento, não visando alteração na composição do controle da Tegma, nem busca 
alterar a estrutura administrativa da mesma. 
 
3. a Companhia não é responsável pelo conteúdo das informações apresentadas, 
conforme documento abaixo. 

 
 
 
 
 

São Bernardo do Campo, 13 de Novembro 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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De: Carl Spavin [mailto:Spavin@giml.co.uk]  
Enviada em: quinta-feira, 5 de novembro de 2009 10:50 
Para: Hugo Giuliano Zierth 
Cc: Kelly Cristina do Nascimento 
Assunto: RE: Substantial Shareholder Disclosure 

Hi, 

Olá 

We do not give out the names of the underlying shareholders / funds anymore. However I attach a table which gives you 
the break down by fund – but with no names. Please let me know if you need anymore information. 

Nós não forneceimos mais os nomes dos acionistas / fundos. De qualquer maneira, anexei uma tabela com a quebra da 
posição acionário por fundos – porém sem os nomes. Por favor, deixe-me saber caso necessite de informações 
adicionais. 

Many thanks for your help. 

Obrigado pela sua ajuda. 

Carl 

 

De: Carl Spavin [mailto:Spavin@giml.co.uk]  
Enviada em: segunda-feira, 2 de novembro de 2009 07:45 
Para: Hugo Giuliano Zierth 
Cc: Kelly Cristina do Nascimento 
Assunto: RE: Substantial Shareholder Disclosure 

Hi, 

Olá 

As of the 29
th
 of October 2009 Genesis Asset Manager, LLP, held 3,018,017 shares in Tegma Gestao Logistica.  

Em 29 de outubro de 2009, Genesis Asset Manager , LLP possuía 3.018.018 ações da Tegma Gestão Logística. 

With regards to your request for the details for the Genesis clients which are Tegma shareholders – this is information 
that we would not normally provide. All of the individual holders are long term institutional investors. Genesis Asset 
Managers, LLP has full investment discretion over these holders. None of the shareholders have ever been over 5% of 
the holding on their own. 

Em relação ao seu requerimento de detalhamento dos clients da Genesis que são acionistas da Tegma – esta é uma 
informação normalmente não fornecemos. Todos os investidores são investidores institucionais de longo prazo. Gênesis 
Asset Managers, LLP possui discreção sobre esses acionistas, sendo que nenhum deles possui individualmente mais de 
5% das ações  

I look forward to confirmation that all is in hand. 

Aguardo a informação de que essas informações sejam suficientes. 

Many thanks 

 Muito obrigado, 

Carl 

 

From: Hugo Giuliano Zierth [mailto:hugo.zierth@tegma.com.br]  
Sent: 29 October 2009 16:57 
To: Carl Spavin 
Cc: Kelly Cristina do Nascimento 
Subject: ENC: Substantial Shareholder Disclosure 

Dear Carl, 



 
 

Prezado Carl  

In order to notify the CVM and disclosure this information to the market, we need to receive the follow information: 

Para notificar essa informação para a CVM e para o Mercado, nós precisamos receber as seguintes informações: 

 - Amount of shares under Genesis management (and percentage in terms of total number of shares in issue) split by 
client. 

 - Quantidade de ações sob gestão da Genesis ( e percentual em relação ao número total de ações em circulação), 
dividido por cliente. 

Please, let me know should you have any additional question. 

Por favor, avise caso tenha algum questionamento adicional.  

Best regards, 

Atenciosamente 

  

_________________________________ 

Hugo Zierth 

Coordenador de Relações com Investidores 

 
  Fone: +55 (11) 4397-9370 

Fax:   +55 (11) 4346-2533 

www.tegma.com.br  

 

De: Carl Spavin [mailto:Spavin@giml.co.uk]  
Enviada em: quinta-feira, 29 de outubro de 2009 06:50 
Para: Carl Spavin; ri 
Assunto: RE: Substantial Shareholder Disclosure 

Dear Sir or Madam, 

Prezado Senhor ou Senhora 

  

Please be informed that Genesis Asset Manager, LLP currently manage funds that used to have a substantial 
shareholding of Tegma Gestao Logistica – this has now dropped below 5%.  

Por favor, esteja informado que Genesis Asset Manager, LLP administra atualmente fundos que possuíam uma com uma 
posição acionária substancial  da Tegma Gestão Logística – a qual diminuiu para um valor inferior a 5%. 

 As of this date, the aggregate shareholdings under Genesis management is 4.57% (3,018,017 shares of the 66,003,000 
shares in issue.). Please be advised that Genesis does not hold any of  the securities for its own account but rather we 
are disclosing this information to you as Genesis has been granted investment authority over such shares (owned by its 
clients) and has voting control over the majority of the shares. Genesis’ investment objective is as a long term 
shareholder. 

Até esta data, a quantidade agregada de ações sobre a administração da Genesis é de 4,57% (3.018.017 ações de um 
total de 66.003.000). Por favor, esteja ciente que a Genesis não possui nenhum destes ativos, porém nós estamos 
divulgando essa informação devido ao fato da Genesis ter recebido autoridade sobre a gestão destes ativos 
(pertencentes aos seus clientes) e possui direito de voto sobre a maioria destas ações. O objetivo de investimento da 
Genesis é atuar como um acionista de longo prazo.  

 We understand there are certain disclosure requirements and that it is your responsibility to notify the CVM in Brazil 
within 5 calendar days. 



 
Nós entendemos que existem certos requerimentos para a divulgação desta informação, e de que é de sua 
responsabilidade notificar a CVM no Brasil em até 5 dias. 

 I look forward to confirmation that you have made the relevant report to the CVM 

Espero a confirmação de que vocês efetivaram o informe relevante à CVM 

 Should you require anything further, please do not hesitate to contact me. 

Caso necessite de alguma informação adicional, não hesite em contatar-me 

 Kind regards 

Atenciosamente 

 Carl Spavin 

Compliance Analyst 

Genesis Investment Management, LLP  

21 Knightsbridge, London, SW1X 7LY. 

Tel: 020 7201 7315 

Fax: 020 7201 7405 

Email: spavin@giml.co.uk 

 


