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TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. 

Companhia de Capital Aberto – Novo Mercado 

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18 

NIRE 35.300.340.931 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 
Ficam convocados os senhores acionistas da TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. (“Tegma”/ “Companhia”) a se 

reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 24 de abril de 2019 às 10:00 horas, na sede 

da Companhia, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, na Cidade de São Bernardo do 

Campo, Estado de São Paulo, CEP 09820-655, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

 

I. Em Assembleia Geral Ordinária: 

(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e 

as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, 

acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia; 

(b) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o atual exercício social; 

(c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 

de dezembro de 2018; 

(d) Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos; 

(e) Eleger/reeleger, conforme o caso, os membros efetivos e suplentes do Conselho de 

Administração da Companhia; 

(f) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; 

(g) (i) Instalar o Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) eleger os membros do Conselho Fiscal da 

Companhia; e 

(h) Fixar a remuneração global dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal da Companhia. 

II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 

(i)  A alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o quadro de filiais da 

Companhia;  

(j) A alteração do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para aumentar o número de membros 

da Diretoria para até 7 (sete) membros, bem como para alterar a nomenclatura dos cargos dos 
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membros da Diretoria, com a substituição do cargo de Diretor Vice-Presidente para o cargo de Diretor 

sem designação específica; e 

(k) A alteração do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia para excluir o inciso II que se trata das 

competências atribuídas ao Diretor Vice-Presidente. 

 

Informações Gerais 
 
- Poderão participar da Assembleia, ora convocada, os acionistas titulares de ações ordinárias nominativas, 

sem valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que 

referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo 

serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Corretora de Valores 

 

- A Companhia, como prática adotada e nos termos do artigo 13, parágrafo 3º, do Estatuto Social, solicita que 

na medida do possível, os acionistas apresentem com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data de 

realização das Assembleias Gerais, os seguintes documentos:  

(i) Acionistas Pessoas Físicas: documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras 

de classe profissional oficialmente reconhecidas); e comprovante da titularidade das ações de emissão da 

Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de 

custódia;  

(ii) Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e 

da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou 

procuração); documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da 

titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição 

financeira escrituradora e/ou agente de custódia; ou  

(iii) Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do 

estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de 

representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identificação com foto do(s) 

representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente 

atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia.  

Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ter reconhecimento das assinaturas por Tabelião 

ou Notário Público, legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado 

na Junta Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor.  

Caso o acionista não tenha depositado previamente os instrumentos de mandato e de representação no 

prazo estabelecido, poderá participar da Assembleia desde que apresente, até a data de sua realização, os 
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originais dos documentos comprobatórios de seus poderes e exigidos para participar e votar, conforme o 

artigo 5º, parágrafo 2º da Instrução nº 481 da CVM. 

 

- O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do envio diretamente à 

Companhia, deverá encaminhar, à Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, Cidade de São 

Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09820-655, aos cuidados do Departamento de Relações com 

Investidores ou para o e-mail (ri@tegma.com.br), os seguintes documentos, devidamente notarizados e 

consularizados ou apostilados (no caso de acionistas estrangeiros): 

(i) boletim de voto a distância relativo à assembleia geral, devidamente preenchido, rubricado em todas 

as páginas e assinado (não sendo possível assinatura por certificado digital) com a firma dos signatários 

devidamente reconhecida; 

(ii) extrato indicando a posição acionária na Companhia (desnecessária a notarização e consularização 

ou apostilamento no caso de acionistas estrangeiros); 

(iii) cópia dos seguintes documentos: 

 para pessoas físicas: documento de documento de identificação com foto e CPF do acionista 

(dispensado caso o número do CPF conste no documento de identificação a ser enviado); 

 para pessoas jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da 

documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição do Conselho de 

Administração (se houver), ata de eleição de Diretoria e/ou procuração) bem como documento de 

identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e 

 para fundos de investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do 

estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de 

representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração) e do documento de identificação com foto 

do(s) representante(s) legal(is). 

Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou, 

ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas. 

Os boletins de voto a distância, acompanhados da respectiva documentação, serão recebidos pela 

Companhia com até 7 (sete) dias de antecedência da referida assembleia, e serão apontados como recebidos 

pela Companhia, se estiverem em plena ordem e de acordo com o disposto acima, em até 3 (três) dias do 

recebimento do referido documento. 

Nos termos do Art. 21-U da Instrução CVM 481/09, a Companhia comunicará ao acionista se os documentos 

recebidos são satisfatórios para que o voto seja considerado válido, ou, caso necessário, os procedimentos e 

prazos para eventual retificação ou reenvio. 
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- Nos termos do Art. 21-C da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia não disponibiliza sistema eletrônico 

para recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a distância. Os boletins de voto a 

distância, acompanhados dos documentos listados acima, poderão ser encaminhados para o e-mail 

(ri@tegma.com.br). 

 

- Nos termos do Art. 21-L da Instrução CVM 481/09, caso o acionista queira incluir candidatos a membros do 

conselho de administração ou do conselho fiscal da Companhia, no boletim de voto a distância, será 

necessária a apresentação destas propostas por meio de correspondência enviada à sede da Companhia, 

localizada à Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado 

de São Paulo, CEP 09820-655, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, ou para o e-mail 

(ri@tegma.com.br), juntamente com os documentos pertinentes à proposta (incluindo as informações 

mencionadas no Art. 21-M da Instrução CVM 481/09) e à qualidade e participação do acionista, nos prazos e 

na forma estabelecidos pela regulamentação vigente. 

 

- A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber 

comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias. No entanto, a Companhia mantém canal de 

relacionamento aberto com seus analistas e acionistas, através do site da área de Relações com Investidores 

(http://ri.tegma.com.br) e e-mail (ri@tegma.com.br), utilizado para esclarecimento de dúvidas e qualquer 

tipo de informação relativa à Companhia. 

 

- Além da possibilidade de votar a distância por meio do envio do boletim de voto a distância diretamente à 

Companhia, os acionistas poderão transmitir as instruções de preenchimento do boletim de voto a distância 

para prestadores de serviço aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento 

do boletim de voto a distância, a saber: 

 

(i) Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à distância por intermédio 

da Itaú Corretora de Valores, na qualidade de instituição financeira responsável pelo serviço de ações 

escriturais da Companhia. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. 

Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o 

cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: 

https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices. 

 

(ii) Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/corretora: deverão verificar os 

procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação. 

mailto:ri@tegma.com.br
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(iii) Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição: (exemplo: parte da posição está 

custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um custodiante, ou ações estão custodiadas em mais 

de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto para apenas uma instituição, o voto será 

sempre considerado pela quantidade total de ações do acionista. 

 

Nos termos da Instrução CVM 481/09, o acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do 

boletim de voto a distância para o escriturador ou seus agentes de custódia em até 7 (sete) dias antes da 

data de realização da assembleia. 

 

Os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia para verificar os 

procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os 

documentos e informações exigidos para tanto. 

 

A Companhia não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das assembleias. 

 

Para os efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei das S.A. e a Instrução CVM 165, de 11 de dezembro de 1991, 

conforme alterada, bem como o artigo 4º da Instrução CVM 481, o percentual mínimo do capital votante 

para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros para compor o Conselho de 

Administração é de 5% (cinco por cento). 

 

- Os acionistas encontrarão disponíveis na página da CVM (www.cvm.gov.br) e na página de Relações com 

Investidores da Companhia (ri.tegma.com.br), todas as informações e documentos necessários para o melhor 

entendimento das matérias acima, incluindo as informações referidas nos artigos 10 e 12 da Instrução CVM 

481/2009, conforme alterada. 

 
 

São Bernardo do Campo, 03 de abril de 2019. 
 
 

___________________________________________ 
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos 

Presidente do Conselho de Administração 
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TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA 

Public Company – Novo Mercado 

CNPJ/MF (National Registry of Legal Entities) no. 02.351.144/0001-18 

NIRE (Company Register Identification Number) 35.300.340.931 

CALL NOTICE 

GENERAL ANNUAL AND SPECIAL MEETING 

The shareholders of the TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. ("Tegma"/ "Company") are hereby called to hold an 

Annual and Special Meeting, on April 24, 2019 at 10:00 am, at the Company's headquarters, at “Avenida 

Nicola Demarchi, Nº 2.000, Bairro Demarchi”, in the City of São Bernardo do Campo, State of São Paulo, ZIP 

Code 09820-655, in order to resolve on the following agenda: 

I. At the Annual Meeting: 

(a) To take the accounts of the directors, examine, discuss and vote on the management report and 

financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2018, together with the reports of 

the Company's Independent Auditors and Board of Auditors; 

(b) To resolve on the proposed Company´s capital budget for the current fiscal year; 

(c) To resolve on the allocation of net income for the Company´s fiscal year ended December 31, 

2018; 

(d) Define the number of members of the Board of Directors to be elected; 

(e) To elect / re-elect, as the case may be, the members and alternate members of the Company's 

Board of Directors; 

(f) To elect the Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors; 

(g) (i) To vest the Company's Fiscal Council; and (ii) to elect the members of the Company's Board 

of Auditors; and 

(h) Set the global compensation of the Company's Directors and Members of the Board of Auditors. 

II. At the Special General Meeting: 

(i) The amendment of Article 2 of the Company's Bylaws to update the Company's branch 

structure; 

(j) The amendment of Article 24 of the Company's Bylaws to increase the number of Board 

Members to up to seven (7) members, as well as to change the classification of the Board Members 

positions, by replacing the position of Vice-Chairman for the position of Director without no specific 

designation; and 

(k) The amendment of Article 26 of the Company's Bylaws to exclude item II that deals with the 

powers attributed to the Vice-Managing Director. 
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General information 

- Shareholders holding nominal shares, with no par value, issued by the Company, by themselves, their legal 

representatives or attorneys-in-fact, may be present at the Meeting, provided that such shares are registered 

in their name with the depositary financial institution responsible for the service of the Company's book-

entry shares, Itaú Corretora de Valores 

- The Company, as an adopted practice and pursuant to article 13, paragraph 3, of the Bylaws, requests that, 

to the extent possible, the shareholders present at least seventy-two (72) hours prior to the date of the 

General Meetings, the following documents: 

(i) Individual Shareholders: photo identification document (RG (ID card), RNE (alien registration card), 

CNH (driver´s license) or officially recognized professional class portfolios); and proof of ownership of the 

shares issued by the Company, duly updated, issued by a financial institution and/or custodian agent; 

(ii) Corporate Shareholders: certified copy of its administrator´s last consolidated by-laws of articles and 

of the corporate documentation granting powers of representation (minutes of election of the directors 

and/or power of attorney); photo identification document of the legal representative(s); and proof of 

ownership of the shares issued by the Company, duly updated, issued by a financial institution and/or custody 

agent; or 

(iii) Investment Funds: certified copy of the last consolidated regulation of the fund and the bylaws or 

articles of its administrator, in addition to the corporate documentation granting powers of representation 

(minutes of election of the directors and/or power of attorney); photo identification document of the legal 

representative (s); and proof of ownership of shares issued by the Company, duly updated, issued by a 

financial institution and/or custodian. 

The shareholders´ documents issued abroad must be notarized by a Notary Public, legalized in a Brazilian 

Consulate, translated by a sworn translator enrolled in the Commercial Registry and registered in the Registry 

of Deeds and Documents, pursuant to the legislation in force. 

If the shareholder has not previously filed the power of attorney and representation within the established 

time limit, he may attend the Meeting provided that he submits, by the date no which it is held, the originals 

of the documents that support his powers and which are required to participate and vote, pursuant to article 

5, paragraph 2 of CVM (Securities Commission) Instruction No. 481. 

- The shareholder who chooses to exercise his right to distance vote by sending it directly to the Company, 

shall send it to “Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, Cidade de São Bernardo do Campo, 

Estado de São Paulo, CEP 09820-655”, care of the Investor Relations Department or to the e-mail 

(ri@tegma.com.br), the following documents, duly notarized and consularized or apostilled (in the case of 

mailto:ri@tegma.com.br
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foreign shareholders): 

(i) distance voting  bulletin for the general meeting, duly completed, initialed on all pages and signed 

(digital certificate not allowed) with the duly certified signature by the signing persons; 

(ii) statement indicating the shareholding position in the Company (notarization and consularization, or 

apostille in the case of foreign shareholders not required); 

(iii) copy of the following documents: 

• for individuals: photo identification document and CPF of the shareholder (not required if the CPF 

number appears in the identification document to be sent); 

• for legal entities: certified copy of the last by-laws or consolidated articles and corporate 

documentation granting powers of representation (minutes of election of the Board of Directors (if any), 

minutes of the election of the Board and/or power of attorney) as well as identification document with 

photo(s) of the legal representative(s); and 

• for investment funds: certified copy of the last consolidated regulation of the fund and the bylaws or 

articles of association of its administrator, in addition to the corporate documentation granting powers of 

representation (minutes of election of the directors and/or power of attorney) and the identification 

document with photo of the legal representative(s). 

The following identity documents will be accepted, provided they contain a photo: RG, RNE, CNH, Passport 

or officially recognized professional class portfolios. 

Distance voting bulletins, together with the respective documentation, will be received by the Company no 

later than 7 (seven) days prior to said meeting, and will be indicated as received by the Company, if they are 

in full order and in accordance with the above, within three (3) days of receipt of said document. 

Pursuant to Article 21-U of CVM Instruction 481/09, the Company will inform the shareholder if the 

documents received are satisfactory so that the vote is considered valid, or, if necessary, the procedures and 

deadlines for possible amendment or resubmission. 

- Pursuant to Article 21-C of CVM Instruction no. 481/09, the Company does not provide an electronic 

system for receiving the distance voting bulletin or distance participation. Distance voting bulletins, 

accompanied by the documents listed above, may be sent to the e-mail (ri@tegma.com.br). 

- Pursuant to Article 21-L of CVM Instruction 481/09, if the shareholder wishes to nominate candidates for 

members of the Company's Board of Directors or Board of Auditors, in distance voting bulleting, it will be 

necessary to submit these proposals by means of correspondence sent to the Company's headquarters 

located at “Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado 

de São Paulo, CEP 09820-655”, care of the Investor Relations Department, or to the e-mail 

(ri@tegma.com.br), together with the documents pertaining to the proposal (including the information 

mentioned in Article 21-M of the CVM Instruction 481/09) and the capacity and corporate interest of the 

mailto:ri@tegma.com.br
mailto:ri@tegma.com.br
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shareholder, within the deadlines and in the manner established by current regulations. 

- The Company does not maintain forums and pages on the worldwide computer network intended to 

receive comments from shareholders regarding the agendas of the meetings. However, the Company 

maintains an open relationship channel with its analysts and shareholders through the Investor Relations 

website (http://ri.tegma.com.br) and e-mail (ri@tegma.com.br), used to clarify doubts and any type of 

information related to the Company. 

- In addition to the possibility of voting at a distance by sending the distance voting bulletin directly to the 

Company, shareholders may send instructions for completing the distance voting bulletin to service providers 

that are capable of providing collection and transmission services for completing ballot papers, namely: 

(i) Shareholders with a book entry position: they may vote at a distance through Itaú Corretora de 

Valores, as the financial institution responsible for the Company's book-entry service. The voting instructions 

must be made through the Itaú Assembleia Digital website. Voting through the web site requires registration 

and having a digital certificate. Information about the registration and step by step for issuance of the digital 

certificate is described at: https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices. 

(ii) Shareholders with an equity position in a custodian/brokerage institution: they should verify the 

procedures to vote with the share´s custodian institution. 

(iii) Shareholders with shares under custody of more than one institution: (example: part of the position 

is under custody with the bookkeeping agent and another part with a custodian, or shares are under custody 

with more than one custodian institution): just send the voting instruction to only one institution, as the vote 

will always be considered in proportion to the total amount shares held by the shareholder. 

Pursuant to CVM Instruction 481/09, the shareholder must send the instructions for completing the distance 

voting bulletin to the book keeping or its custodian agents within seven (7) days prior to the date on which 

the meeting is held. 

Shareholders should contact their respective custody agents to verify the procedures established by them 

for the issuance of voting instructions via the bulletin, as well as the documents and information required to 

do so. 

The Company does not broadcast the video and/or audio of the meetings live. 

http://ri.tegma.com.br/
mailto:ri@tegma.com.br
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For the purposes of article 141 of the Brazilian Corporation Law and CVM Instruction 165 of December 11, 

1991, as amended, as well as article 4 of CVM Instruction 481, the minimum percentage of voting capital for 

application for adoption of the multiple voting processes on the member’s election to make up Board of 

Directors is 5% (five percent). 

- Shareholders will find all the information and documents necessary for a better understanding of the above 

subjects on the CVM's website (www.cvm.gov.br) and the Company's Investor Relations page 

(ri.tegma.com.br), including the information referred to in articles 10 and 12 of CVM Instruction 481/2009, 

as amended. 

São Bernardo do Campo, April 3, 2019. 

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos 
Chairman of the Board of Directors 

 

http://www.cvm.gov.br/

