CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/MF n° 71.476.527/0001-35
NIRE 35.300.348.206

Comunicado ao Mercado
Participação Relevante
CONSTRUTORA TENDA S.A. (B3: TEND3) (“Companhia”) disponibiliza ao mercado comunicado
recebido na data de 4 de novembro de 2022 de seu acionista VELT Partners Investimentos Ltda., (CNPJ
23.862.803/0001-50), de forma agregada, por meio dos fundos sob sua gestão (“Investidor”), para os
fins do disposto da Instrução CVM 44/21, nos seguintes termos que:
1. Em razão da realização de operações no mercado à vista, o somatório das ações ordinárias
(TEND3) detidas pelo conjunto de fundos geridos pela VELT Partners Investimentos foi
reduzida ao montante de 5.190.300 (cinco milhões cento e noventa mil e trezentas) Ações
Ordinárias emitidas pela Companhia, somando 4,974% do total de ações emitidas pela
Companhia.
2. O Investidor declara que não tem o objetivo de alterar a composição do controle acionário ou
estrutura administrativa da Companhia.

São Paulo, 07 de novembro de 2022
Construtora Tenda S.A.
Luiz Mauricio de Garcia Paula
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Notice to the Market
Relevant Stake
CONSTRUTORA TENDA S.A. (B3: TEND3) (“Company”) hereby discloses to the market the
communication received on November 4th, 2022, from its shareholder VELT Partners Investimentos
Ltda. (CNPJ 23.862.803/0001-50), in aggregated form, through funds under its management
(“Investor”), pursuant to CVM Instruction 44/21, as follows:
1. Due to the performance of operations in the spot market, the sum of common shares (TEND3)
held by the funds managed by Indie Capital was reduced to 5,190,300 (five million one hundred
and ninety thousand and three hundred), totaling 4.974% of the total shares issued by the
Company.
2. The Investor declares that the purpose of the participation is not aimed at changing the
controlling group or the administrative structure of the Company.

São Paulo, November 7 th, 2022
Construtora Tenda S.A.
Luiz Mauricio de Garcia Paula
Chief Finance and Investor Relations Officer

