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FATO RELEVANTE
Cancelamento de Ações
CONSTRUTORA TENDA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n° 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, o cancelamento de 2.000.000 (dois
milhões) de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria.
Em função do cancelamento de ações ora deliberado, o capital social da Companhia, de
R$ 1.095.829.378,49 (um bilhão, noventa e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e
setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), passou a ser dividido em 52.172.123 (cinquenta e
dois milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal. A alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital
social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia após o cancelamento
das ações será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada oportunamente.
A Companhia esclarece que a decisão pelo cancelamento das ações levou em consideração (i) o
atingimento de 9,4% de ações em circulação mantidas em tesouraria na data de 30 de novembro de
2018, ou seja, muito próximo do limite de 10% permitido pela Instrução CVM n° 567, de 17 de
setembro de 2015; e (ii) a manutenção do Programa de Recompra de Ações da Companhia, conforme
deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia e divulgado ao mercado em 08 de
novembro de 2018 (“Programa de Recompra”).
Nesse sentido, a Companhia esclarece que o Programa de Recompra mantém-se aberto de forma a
cumprir o seu objetivo, qual seja, maximizar valor aos acionistas da Companhia, ao permitir uma
estrutura de capital mais eficiente.
A Ata da Reunião do Conselho de Administração que aprovou o cancelamento das ações encontra-se
disponível no site de Relações de Investidores da Companhia (ri.tenda.com), bem como nos endereços
eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.cvm.gov.br e www.b3.com.br, respectivamente).
São Paulo, 6 de dezembro de 2018.
Construtora Tenda S.A.
Renan Barbosa Sanches
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Stock Cancellation
CONSTRUTORA TENDA S.A. (the “Company”), pursuant to CVM Instruction No. 358, dated January 3, 2002,
as amended, hereby informs its stockholders and the market in general that its Board of Directors has
approved, on this date, the cancellation of 2,000,000 treasury shares.
Due to the cancellation herein approved, the Company’s stock capital of R$ 1,095,829,378.49 is now divided
into 52,172,123 registered, book-entry common shares, without par value. The amendment to Article 5 of
the Company’s Bylaws in order to register the stock capital and number of shares issued by the Company
will be approved in a Shareholders General Meeting to be duly called.
The Company clarifies that the decision for cancellation has taken into account (i) the amount of treasury
shares on November 30, 2018, which reached 9.4% of the floating stock, close to the 10% limit set forth in
CVM Instruction 567 of September 17, 2015; and (ii) the maintenance of the Stock Buyback Program, as
approved by the Company’s Board of Director on November 8, 2018 (“Stock Buyback Program”).
Therefore, the Company clarifies that the Stock Buyback Program remains open, in order to fulfill its
purpose, which is to maximize shareholder value by allowing a more efficient capital structure.
The Minutes of the Board of Directors’ Meeting approving the cancellation are available at the Company’s
Investor Relations website (ir.tenda.com), as well as the websites of the Brazilian Securities and Exchange
Commission (Comissão de Valores Mobiliários – CVM) and B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.cvm.gov.br
and www.b3.com.br, respectively
São Paulo, December 6, 2018.

Construtora Tenda S.A.
Renan Barbosa Sanches
Chief Finance and Investor Relations Officer

