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FATO RELEVANTE

TECNISA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.331.613,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.065.557/0001-12, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 2043-5, com suas ações negociadas
em bolsa de valores sob o código “TCSA3” (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo
157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral, em face à nota veiculada ontem no “Valor Econômico”, sob o título “Tecnisa negocia com
bancos soluções de capitalização”, o quanto segue.
A Companhia esclarece que constantemente busca e analisa oportunidades, visando ao
desenvolvimento de suas atividades, à redução de seu risco financeiro e à geração de valor à
Companhia e a seus acionistas. Com esses objetivos, a Companhia mantém contatos frequentes
com potenciais parceiros de negócios e analistas.
A Companhia atualmente avalia potenciais operações para captação de recursos, incluindo por meio
da realização de oferta pública de ações, debêntures ou outros valores mobiliários via distribuição
em mercado de capitais ou, ainda, por meio de capitalizações ou investimentos privados.
Contudo, esclarece-se que, até o momento, a Companhia não definiu a realização, nem termos e
condições de quaisquer possíveis operações, as quais, nos termos e nas hipóteses do Estatuto da
Companhia, devem ser submetidas às aprovações societárias competentes, e que estão sujeitas às
condições do mercado de capitais brasileiro e internacional.
Ressalta-se, a esse respeito, que, na presente data, não houve deliberação societária da Companhia
sobre qualquer oferta pública de ações, debêntures ou outros valores mobiliários via distribuição
em mercado de capitais ou, ainda, sobre capitalizações ou investimentos privados. Eventual

implementação de qualquer operação será conduzida em conformidade com as regulamentações e
legislação aplicáveis.
Dessa forma, nesta data não está sendo realizada pela Companhia qualquer oferta pública de
distribuição de valores mobiliários da Companhia no Brasil ou nos Estados Unidos da América.
Destaca-se que este Fato Relevante não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou
indiretamente, nos Estados Unidos da América.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui tratados por meio da divulgação de comunicado ao mercado
ou fato relevante, conforme aplicável, nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.tecnisa.com.br/investidores).
São Paulo, 7 de junho de 2019.
Flávio Vidigal de Capua
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Departamento de Relações com Investidores
Telefone: (11) 3708-1162
E-mail: ri@tecnisa.com.br
Website: www.tecnisa.com.br/investidores
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MATERIAL FACT

TECNISA S.A., a corporation headquartered in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida
Brigadeiro Faria Lima, No. 3,729, 1st floor, Itaim Bibi, Zip Code 04538-133, with its articles of
association filed with the Board of Trade of the State of São Paulo (Junta Comercial do Estado de
São Paulo) under company registry No. (NIRE) 35.300.331.613, enrolled with the corporate
taxpayers ID (CNPJ) under No. 08.065.557/0001-12, registered with the Brazilian Securities and
Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários – “CVM”) as a category “A” publicly-held
company under code 2043-5, with its shares traded on the stock exchange under the code “TCSA3”
(“Company”), in compliance with the provisions of the Fourth Paragraph of Article 157 of the Law
No. 6,404, dated December 15th, 1976, as amended, and of CVM Instruction No. 358, dated January
3rd, 2002, as amended, in light of the note published yesterday in “Valor Econômico”, under the
heading “Tecnisa negocia com bancos soluções de capitalização” (Tecnisa negotiates capitalization
solutions with banks), hereby informs its shareholders and the market in general of the following:
The Company clarifies that constantly seeks and analyzes opportunities, aiming the development of
its activities, the reduction of its financial risk and the generation of value for the Company and for
its shareholders. With these goals, the Company maintains frequent contacts with potential
business partners and analysts.
The Company currently evaluates potential fund raising transactions, including by means of a public
offer of shares, debentures or other securities through capital market distribution, or through
capitalizations or private investments.
However, the Company clarifies that, until now, it was not defined the execution, nor the terms and
conditions of any possible transactions, which, under the terms and in the cases provided for in the
Company’s Bylaws, must be submitted to the applicable approvals corporate approvals, and which
are subject to the conditions of the Brazilian and international capital markets.

It should be noted in this regard that, on this date, there was no corporate resolution of the
Company concerning any possible public offering of shares, debentures or other securities through
capital market distribution, or capitalizations or private investments. The implementation of any
transaction will be conducted in accordance with applicable regulations and law.
Accordingly, no public offering of the Company’s securities in Brazil or the United States of America
is being held by the Company on this date. It should be noted that this Material Fact is not intended
to be published nor distributed, directly or indirectly, in the United States of America.
The Company will keep its shareholders and the market informed about any relevant updates
concerning the matters herein approached through the disclosure of notice to the market or
material fact on the websites of the CVM (www.cvm.gov.br), of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) and of the Company (www.tecnisa.com.br/ir).
São Paulo, June 7th, 2019.
Flávio Vidigal de Capua
Chief Financial and Investors Relations Officer
Investors Relations Department
Telephone: +55 11 3708-1162
E-mail: ir@tecnisa.com.br
Website: www.tecnisa.com.br/ir

