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FATO RELEVANTE

Mogi das Cruzes, 31 de março de 2020 – A Helbor Empreendimentos S.A. (B3: HBOR3),
com 43 anos de atividades, que já desenvolveu mais de 240 empreendimentos em 31 cidades
brasileiras, totalizando 6,5 milhões de m² de área construída, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, em razão do avanço da pandemia do novo Coronavírus (COVID19) no País e, com base na Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, a qual, em
seu artigo 1º, altera o prazo de realização de Assembleia Geral Ordinária para até 7 meses
após o encerramento do exercício social, realizará sua Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“AGO/E”), conforme aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia nesta data, até 31 de julho de 2020, podendo ocorrer antes disso. Por esta razão,
nesta data, a Companhia atualizou seu calendário de eventos corporativos, o qual se encontra
à disposição dos acionistas para consulta no site da CVM (www.cvm.gov.br). A nova data de
realização da AGO/E será oportuna e devidamente comunicada a seus acionistas e ao
mercado em geral nos termos e prazos previstos na legislação e regulamentação aplicáveis, e
os documentos relacionados à AGO/E serão divulgados oportunamente, com observância
dos prazos estabelecidos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Uma
vez divulgados, tais documentos estarão à disposição dos acionistas da Companhia no site
da Companhia (ri.helbor.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
Mogi das Cruzes, 31 de março de 2020.
Roberval Lanera Toffoli
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

Mogi das Cruzes, March 31, 2020 - Helbor Empreendimentos SA (B3: HBOR3), a 43 years
company, which has already developed more than 240 projects in 31 Brazilian cities, totaling
6.5 million m² of built area, informs to its shareholders and the market in general that, due
to the advance of the new Coronavirus pandemic (COVID-19) in the country and based on
Executive Order No. 931, of March 30, 2020, which, in its article 1, changes the term of the
Ordinary General Meeting for up to 7 months after the end of the fiscal year. The Company's
Board of Directors has approved on this date to hold its Ordinary and Extraordinary General
Meeting (“AGO/E”) until July 31 2020, which may occur before that. For this reason, in
this data, the Company has updated its calendar of corporate events, which is available to
shareholders at the CVM website (www.cvm.gov.br). The new AGO/E data will be timely
and duly communicated to its shareholders and in the market in general, under the terms and
deadlines set forth in the legislation and in the indicators, and the documents related to the
AGO/E will be disclosed in due time, in compliance with the deadlines provided for in the
rules of the Securities and Exchange Commission (“CVM”). Once released, such documents
are available to the Company's shareholders on the Company's website (ri.helbor.com.br),
on the CVM website (www.cvm.gov.br) and on the B3 SA - Brasil, Bolsa website, Branch
(www.b3.com.br).
Mogi das Cruzes, March 31, 2020

Roberval Lanera Toffoli
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
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