
Nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, e do Manual de Conduta para 

Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da 

Gafisa S.A., a divulgação deste Fato Relevante será realizada nos seguintes sites: www.cvm.gov.br, 

www.gafisa.com.br/ri, e http://economia.estadao.com.br/fatos-relevantes/. 

GAFISA S.A. 

CNPJ/MF n° 01.545.826/0001-07 

NIRE 35.300.147.952 

Companhia Aberta 

CONSTRUTORA TENDA S.A. 

CNPJ/MF n° 71.476.527/0001-75 

NIRE 35.300.348.206 

Companhia Aberta 

FATO RELEVANTE 

GAFISA S.A. (Bovespa, GFSA3; NYSE, GFA) (“Gafisa”) e Construtora Tenda S.A. 

(“Tenda” e, em conjunto com Gafisa, “Companhias”), divulgaram Fato Relevante ao 

mercado em 16/08/2016, informando que “dando continuidade ao processo de separação das 

unidades de negócios Gafisa e Tenda em duas Companhias abertas e independentes, as Companhias 

seguem trabalhando na análise de alternativas estratégicas para a unidade de negócios Tenda, 

visando à maximização de valor para o acionista da Gafisa”. Em função de notícias divulgadas 

na imprensa, vêm atualizar o mercado acerca do andamento do processo. 

 

As Companhias vêm mantendo contato com Itaú BBA, Bradesco BBI, BofA Merrill Lynch, 

Banco do Brasil e Banco Votorantim, instituições financeiras cuja contratação foi 

autorizada pelo Conselho de Administração da Gafisa, acerca da oportunidade de 

realização de uma oferta pública de ações de emissão da Tenda. Sem prejuízo disto, é 

prematura qualquer consideração sobre estrutura, volume ou prazo dessa eventual oferta.  

 

Não há decisão definitiva ainda quanto à realização de oferta pública ou com relação às 

demais opções mencionadas no Fato Relevante de 16/08/2016 (venda de participação 

societária ou separação através de uma operação de reorganização societária). 

 

A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer novos fatos ou deliberações 

a respeito do tema, respeitadas as restrições constantes das normas da CVM. 

São Paulo, 26 de setembro de 2016. 
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