
 

TEGMA conclui aquisição 
do negócio da LTD 
 

São Bernardo do Campo, 31 de Janeiro de 2012 – A Tegma Gestão 

Logística S.A. (BM&FBOVESPA: TGMA3) uma das maiores provedoras de 

gestão logística do Brasil e líder no segmento de logística de veículos 

zero-quilômetro, comunica aos seus acionistas e demais participantes do 

mercado a conclusão da aquisição do negócio operado pela LTD 

Transportes Ltda., sociedade com grande experiência em operações 

logísticas para o segmento de comércio eletrônico e que tem como 

clientes algumas das principais empresas do setor.  

O negócio adquirido pela Tegma consiste de operações no mercado de 

logística fracionada, em especial na distribuição de mercadorias com peso 

acima de 30 Kg e/ou cubagem elevada para o segmento B2C (Business to 

Consumer). 

Esta aquisição está em consonância com a estratégia da Tegma de 

expansão das suas operações no segmento de logística fracionada e 

ampliação da oferta de serviços logísticos integrados.  

 

         DADOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS SELECIONADOS 

 Realização de cerca 1,4 milhão de entregas/ano; 

 Modelo operacional flexível: 04 bases operacionais (alugadas) e frota 

de 260 veículos composta principalmente por equipamentos 

terceirizados; 

 Receita Bruta de R$43,8 milhões em 2011, com estimativa de R$ 60,0 

milhões para 2012; 

 EBITDA de R$ 5,0 milhões em 2011, com estimativa de R$ 7,0 milhões 

para 2012 (pré-sinergias); 

 Ausência de endividamento. 

 

  

Teleconferência de 
Aquisição do Negócio da 
LTD 
 
Data: Quarta-Feira, 
01 de Fevereiro de 2012 
 
> Português 
13:30 (horário de Brasília) 
10:30(horário de Nova York) 
Tel.: +55 (11) 2188-0155 
Código: Tegma 
Replay: +55 (11)2188-0155 
Código:Tegma 
 
> Inglês 
14:30 (horário de Brasília) 
11:30 (horário Nova York) 
Tel.: +1 (412) 317-6776 
Código: Tegma 
Replay: +1 (412) 317-0088 
Código:10009729 

 



 

 
DADOS DA AQUISIÇÃO 

 
 Aquisição de 100% do negócio operado pela LTD, pelo valor global de até R$ 29,5 

milhões e que será pago conforme cronograma abaixo: 

→ R$ 12,0 milhões serão pagos no fechamento da operação; 

→  Até R$ 10,0 milhões, corrigidos a partir da presente data pela SELIC, serão 

pagos em 5.3.2013, condicionados ao atingimento de metas de EBITDA; 

→  R$ 7,5 milhões, corrigidos a partir da presente data pela SELIC, serão pagos 

em 31.1.2017. 

 

 A operação será submetida à avaliação das autoridades do sistema brasileiro de 

defesa da concorrência. 

 

 

EVENTOS PARA DISCUSSÃO DA AQUISIÇÃO DO NEGÓCIO DA LTD 

 

 |PORTUGUÊS| 
 4ª feira, 01 de fevereiro de 2012 
 13:30 (horário de Brasília) 
 10:30 (horário Nova York) 
 Tel.: +55 (11) 2188-0155 
 Código: Tegma 
 Replay: +55 (11) 2188-0155 
 Código: Tegma 
 

 |INGLÊS| 
 4ª feira, 01 de fevereiro de 2012 
 14:30 (horário de Brasília) 
 11:30 (horário Nova York) 
 Tel.: +1 (412) 317-6776 
 Código: Tegma 
 Replay: +1 (412) 317-0088 
 Código: 10009729 
 

 
Período de Silêncio: 
 
Em linha com as melhores práticas de governança corporativa e "fair disclosure", a Tegma está 
em Período de Silêncio ("Quiet Period"), encerrando-o amanhã após a teleconferência de 
aquisição do negócio da LTD. 
 
Contato de RI: 
 
Para informações adicionais, acesse nosso website – www.tegma.com.br/ri - ou entre em 
contato com nossa Área de Relações com Investidores: 
 
Alexandre Brandão, (+55 11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br    
Hugo Zierth, (+55 11) 4397-9370, hugo.zierth@tegma.com.br                                                                                           
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