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Fato Relevante 
Alienação de ações em tesouraria 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA - CONSTRUTORA TENDA S.A. (B3: TEND3) (“Companhia”) 

comunica, em cumprimento à Resolução CVM 44 de 2021 e à Resolução CVM 77 de 2022,  que 

em Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2022, o Conselho 

de Administração da Companhia autorizou a venda de 4,5 milhões de ações, representando 

4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento) das ações mantidas em tesouraria, por meio de 

operações a serem realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no prazo máximo de 18 

meses.  

 

A venda tem por objetivo garantia de operações financeiras da Companhia e não configura 

redução de exposição a essa quantidade de ações, uma vez que a Companhia constitui um Swap 

de recompra no mesmo montante de ações. 

 

São Paulo, 23 de dezembro de 2022. 

 

 

Construtora Tenda S.A. 

Luiz Maurício Garcia de Paula 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 

 

Disposal of treasury stock 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE - CONSTRUTORA TENDA S.A. (B3: TEND3) (“Company”) hereby 

informs its stockholders and the market in general, in pursuant of CVM Resolution 44 dated 

2021 and CVM Resolution 77 dated 2022, that its Board of Directors has approved in the 

meeting held on December 22, 2022 the sale of 4.5 million stocks, representing 4.31% (four 

point thirty-one percent) of the treasury stock of the Company. The operations will be carried 

out at B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), within a maximum period of 18 months. 

 

This operation aims to guarantee the Company's financial operations and does not constitute 

a reduction in the exposure of this shares, since the Company constitut a repurchase Swap for 

the same amount of shares. 

 

 

 

 

São Paulo, December 23, 2022. 

 

 

Construtora Tenda S.A. 

Luiz Mauricio Garcia de Paula 

Chief Financial and Investor Relations Officer 

 

 


