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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Renúncia do Diretor Presidente
Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na
Resolução CVM nº 44/21, informa que, nesta data, recebeu a renúncia do Sr. Marcos Antonio Leite
de Medeiros, ao cargo de Diretor Presidente, a quem registramos nosso agradecimento por sua
dedicação e desempenho durante o período em que esteve à frente de tal cargo. Diante disso, os
membros do Conselho de Administração se reuniram, também nesta data, e elegeram o Sr. Nivaldo
Tuba para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, do qual tomará posse em 1º de julho de
2022. O Sr. Marcos Antonio Leite de Medeiros permanecerá no cargo até 30 de junho de 2022 e
conduzirá o processo de transição, a fim de que o ingresso de seu sucessor ocorra de forma
eficiente e organizada.
O Sr. Nivaldo Tuba possui uma trajetória profissional desenvolvida nas áreas de gestão empresarial,
logística integrada, logística aduaneira, logística automotiva e transportes em geral, com expressiva
atuação ao longo das capitais brasileiras do eixo do Atlântico e fronteiras do Mercosul. Atualmente
ele ocupa o cargo de Diretor Presidente da GDL, controlada da Tegma que desenvolve as atividades
de armazenagem aduaneira e geral. O Sr. Nivaldo é formado em administração de empresas pela
Faculdade Campos Salles, com pós-graduação em Administração de Negócios pela Faculdade
Getúlio Vargas e especialização em Logística pelo Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP).

São Bernardo do Campo, 20 de junho de 2022.

Ramón Pérez Arias Filho
Diretor Financeiro-Administrativo e de Relações com Investidores
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Material Fact – CEO Resignation

Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” or “Company”), in compliance with the provisions of CVM
Resolution No. 44/21, informs that, on this date, it received the resignation of Mr. Marcos Antonio
Leite de Medeiros to the position of Chief Executive Officer, to whom we express our gratitude for
his dedication and performance during the period in which he was in charge of this position. In view
of this, the members of the Board of Directors met also on this date and elected Mr. Nivaldo Tuba to
the position of Chief Executive Officer of the Company. He will take office on July 1st, 2022. Mr.
Marcos Antonio Leite de Medeiros will remain in office until June 30, 2022 and will lead the
transition process, so his successor can take on an efficient and organized manner.
Mr. Nivaldo Tuba has a professional trajectory developed in the areas of business management,
integrated logistics, customs logistics, automotive logistics and transport in general, with significant
performance throughout the Brazilian capitals of the Atlantic axis and Mercosur borders. He
currently holds the position of Chief Executive Officer of GDL, a subsidiary of Tegma that develops
customs and general storage activities. Mr. Nivaldo holds a degree in business administration from
Faculdade Campos Salles, a postgraduate degree in Business Administration from Faculdade Getúlio
Vargas and a specialization in Logistics from the Council of Supply Chain Management Professionals
(CSCMP).
São Bernardo do Campo, June 20, 2022.
Ramón Pérez Arias Filho
CFO and Investor Relations Officer
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