SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Programa de Recompra
A Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Sequoia” ou “Companhia”) (B3: SEQL3), comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração aprovou, nesta
data, a abertura de um novo Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia
("Programa de Recompra"), em atendimento à Resolução da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021 e da Instrução da CVM n.º 567, de 17 de
setembro de 2015 ("Instrução CVM 567"), de acordo com os seguintes termos e condições:
•

Objetivo: O principal objetivo do Programa de Recompra é maximizar a geração de
valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da sua estrutura de
capital, uma vez que, na visão da administração da Companhia, o valor atual de suas
ações não reflete o real valor dos seus ativos combinado com a perspectiva de
rentabilidade e geração de resultados futuros.
As ações adquiridas no âmbito do Programa de Recompra serão mantidas em
tesouraria, alienadas ao mercado e/ou canceladas e/ou fazer frente às obrigações da
Companhia decorrentes do plano de opções de ações, dirigidos a seus executivos e
colaboradores, e/ou de eventuais investimentos e/ou aquisições de outras sociedades;

•

Quantidade máxima de ações a serem adquiridas: Poderão ser adquiridas até
6.074.705 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da própria
Companhia equivalentes, em 05 de janeiro de 2022, a 4,4% das ações totais emitidas
pela Sequoia e 5,0% das ações em circulação no mercado. Adicionalmente, a efetiva
recompra do número total de ações ora previsto deverá observar, no momento da
aquisição das ações, o limite previsto no artigo 8º da Instrução CVM nº 567/15.

•

Ações em circulação e em tesouraria: A quantidade de ações em circulação no
mercado em 05 de janeiro de 2022, de acordo com a definição dada pelo artigo 8º, §3º
da Instrução CVM 567, é de 121.494.101, sem nenhuma quantidade de ações mantidas
em tesouraria na presente data.

•

Forma: A aquisição será realizada na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a preço de
mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o momento e a quantidade de
ações a serem adquiridas, respeitando os limites previstos na regulamentação
1

TEX T-56141841v4

aplicável. No âmbito do Programa de Recompra, está autorizada, ainda, a celebração de
operações de derivativos com liquidação financeira referenciados em ações de
emissão da própria Companhia, observadas as disposições da Instrução CVM 567.
•

Recursos disponíveis: Os recursos a serem utilizados pela Companhia para a
concretização das negociações ora autorizadas deverão ser os recursos de caixa ou
disponibilidades da Companhia, respeitados os limites estabelecidos na
regulamentação aplicável, de modo a atender os ditames previstos no artigo 7º da
Instrução CVM nº 567/15.

•

Prazo do programa: O prazo máximo para aquisição das referidas ações é de 18
(dezoito) meses, com início em 11 de janeiro de 2022, data de divulgação deste Fato
Relevante e tendo como termo final o dia 11 de julho de 2023.

•

Instituições financeiras que atuarão como intermediárias: Itaú Corretora de Valores
S.A., BTG Pactual CTVM S.A., Santander CCVM S.A. e ABC Brasil DTVM S.A..

Por fim, a Sequoia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do
mercado.
A Companhia está à disposição para eventuais esclarecimentos através do Departamento de
Relações com Investidores.
Embu das Artes, 11 de janeiro de 2022.
Fernando Stucchi Alegro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93
Companhia Aberta
MATERIAL FACT
Share Buyback Program
Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Sequoia” or “Company”) (B3: SEQL3), hereby
announces to its shareholders and to the market in general that, on this date, its Board of
Directors approved, the creation of a new Share Buyback Program of its own issuance ("Share
Buyback Program"), in compliance with the instruction of the Securities and Exchange
Commission ("CVM") No. 44, of August 23, 2021 and CVM Instruction No. 567, of September 17,
2015 ("CVM Instruction 567"), in accordance with the following terms and conditions:
•

Objective: The main objective of the Share Buyback Program is to maximize the
generation of shareholder value through an efficient management of its capital
structure, since, in the view of the Company's management, the current value of its
shares does not reflect the real value of its assets combined with the perspective of
profitability and generation of future results.
The shares acquired under the Share Buyback Program will be held in treasury, sold to
the market and/or canceled and/or meet the Company's obligations arising from the
stock option plan, addressed to its executives and employees, and/or investments
and/or acquisitions of other companies.

•

Number of shares to be acquired: Up to 6,074,705 common shares, nominative and
without par value, issued by the Company, equivalent, on January 5, 2022, to 4.4% of
the total shares issued by Sequoia and 5.0% of the outstanding shares may be acquired
in the market. Additionally, the effective repurchase of the total number of shares
provided herein shall observe, at the time of acquisition of the shares, the limit provided
for in article 8 of CVM Instruction No. 567/15.

•

Free-float and treasury shares: The number of shares outstanding on the market on
January 5, 2022, in accordance with the definition given by article 8, §3 of CVM
Instruction 567, is 121,494,101, with no number of shares held in treasury at present date.

•

Form: The acquisition will be carried out at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), at
market price, and the Company’s Executive Board will be responsible for deciding the
moment and number of shares to be acquired, respecting the limits set forth in the
applicable regulations. Within the scope of the Share Buyback Program, the execution
of derivative transactions with financial settlement referenced in shares issued by the
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Company itself is also authorized, in compliance with the provisions of CVM Instruction
567.
•

Available resources: The resources to be used by the Company to carry out the
negotiations authorized herein should be the Company's cash position, in accordance
with the limits established in the applicable regulation, , in order to comply with the
provisions, set forth in article 7 of CVM Instruction 567/15.

•

Term of the program: The maximum term for the acquisition of said shares is 18
(eighteen) months, starting on January 11, 2022, the date of disclosure of this Material
Fact, and ending on July 11, 2023.

•

Financial institutions that will act as intermediaries: Itaú Corretora de Valores S.A.,
BTG Pactual CTVM S.A., Santander CCVM S.A and ABC Brasil DTVM S.A..

Finally, Sequoia reiterates its commitment to keep shareholders and the market in general
informed about the progress of this and any other matter of interest to the market.
The Company is available for any clarifications through the Investor Relations Department.

Embu das Artes, January 11, 2022.
Fernando Stucchi Alegro
CFO & Investor Relations Officer
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