NOTA DE
IMPRENSA

PROSEGUR ANUNCIA AQUISIÇÃO DA LOGMAIS
Fundada em 2016, companhia baiana é especializada em serviços de correspondente
bancário
Até o momento a Prosegur não atuava no setor de correspondente bancário. Com a
aquisição da Logmais, a companhia amplia seu portfólio de produtos em novos
serviços.

São Paulo, 09 de julho de 2018 – A Prosegur, empresa líder Logística de Valores no Brasil e única
do setor presente em todo território nacional, anuncia a aquisição da Logmais, companhia
especializada em serviços de correspondente bancário. Assim, a Prosegur terá 100% do controle da
Logmais e a oportunidade de diversificar os negócios da companhia, oferecendo ainda mais soluções
aos clientes.
Fundada em 2016, na Bahia, a Logmais tem como principais serviços o recebimento de contas de
concessionárias e cobranças via boleto bancário. A Companhia possui 57 lojas próprias nas regiões
Nordeste e Sudeste, 75 pontos de atendimento em órgãos governamentais e mais de 832 pontos
atendimento em varejistas credenciados em todo o país. O valor da negociação entre as duas
empresas está sob sigilo.

"Estamos muito satisfeitos com a conclusão deste negócio, já que é uma oportunidade estratégica
para a Prosegur Cash reforçar seu novo posicionamento de marca, como provedora de soluções de
meios de pagamento, ampliando opções que oferece aos clientes – com a garantia de uma empresa
sólida, ágil e eficiente", afirma Alessandro Abrahão, diretor-geral da Prosegur Cash.

Com 391 colaboradores, a Logmais realiza 2,3 milhão de transações por mês e a expectativa é
crescer este número e ampliar a atuação para outros estados.

A Prosegur está potencializando sua área de novos serviços, uma ação alinhada aos objetivos de
desenvolvimento da companhia. Em toda América Latina, a área cresceu 51%, número este
impulsionado especialmente por serviços de automação de gestão de numerário em pontos de
venda, serviços de outsourcing e transporte internacional.
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