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A CONSTRUTORA TENDA S.A. (“Companhia”), a GAFISA S.A. (“Acionista Vendedor”), em conjunto com o 

Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou 

“Agente Estabilizador”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“BofA Merrill Lynch”), o BB-

Banco de Investimento S.A. (“BB Investimentos”) e o Banco Votorantim S.A. (“Votorantim” e, em conjunto 

com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o BofA Merrill Lynch e o BB Investimentos, “Coordenadores da 

Oferta”), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 

40.000.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia 

e de titularidade do Acionista Vendedor, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames 

(“Ações”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), a alteração 

do cronograma tentativo das etapas da Oferta, em razão da alteração em 1 dia útil da data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding e o consequente ajuste nas datas de (i) encerramento das apresentações para 

potenciais investidores (roadshow) e, consequentemente, da fixação do Preço por Ação, da aprovação do Preço 

por Ação pelo Acionista Vendedor e da assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição 

Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta; (ii) concessão do registro da Oferta pela CVM e, 

consequentemente, da divulgação do Anúncio de Início e da disponibilização do Prospecto Definitivo; (iii) 

início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e, consequentemente, do 

início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar; (iv) de liquidação; (v) limite do prazo de 

exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar; (vi) limite para liquidação das Ações do Lote Suplementar; 

e (vii) limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento, conforme indicado abaixo:

# Eventos Data(1)

1 • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
• Divulgação de fato relevante divulgando o pedido de registro da Oferta 19 de outubro de 2016

2 • Divulgação deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
• Disponibilização do Prospecto Preliminar
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 
• Início do Procedimento de Bookbuilding
• Primeira Data de Corte

23 de novembro de 2016

3 • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
• Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
• Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
• Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
• Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

30 de novembro de 2016

4 • Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
• Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas 1º de dezembro de 2016

5 • Segunda Data de Corte 8 de dezembro de 2016

6 • Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
• Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo 9 de dezembro de 2016

7 • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 
• Fixação do Preço por Ação
• Aprovação do Preço por Ação pelo Acionista Vendedor
• Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos 

demais contratos relacionados à Oferta 

14 de dezembro de 2016

8 • Concessão do registro da Oferta pela CVM
• Divulgação do Anúncio de Início
• Disponibilização do Prospecto Definitivo 

15 de dezembro de 2016

9 • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
• Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 16 de dezembro de 2016

10 • Data de Liquidação 20 de dezembro de 2016

11 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 16 de janeiro de 2017

12 • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 19 de janeiro de 2017

13 • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 15 de junho de 2017

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, 

antecipações ou prorrogações a critério do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer 

modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como 

modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram 

alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado. 

Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por 

meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, do Acionista Vendedor, das Instituições Participantes 

da Oferta, da CVM e da BM&FBOVESPA na rede mundial de computadores, mesmos meios utilizados para 

divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado e 

no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 

Construtora Tenda S.A. (“Prospecto Preliminar”), salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui 

comunicados.

Uma nova versão do Prospecto Preliminar com atualização dos fatos aqui comunicados foi disponibilizada 

desta data nos endereços eletrônicos abaixo:

COMPANHIA

http://www.tenda.com/investidores/ (neste website, clicar em “2016”).

ACIONISTA VENDEDOR

http://ri.gafisa.com.br/ (neste website, clicar em “Informações aos Investidores” e “Arquivamentos SEC e 

CVM”, então clicar em “CVM” e escolher a opção “CVM – Prospecto de Distribuição Pública”).

COORDENADORES DA OFERTA

Banco Itaú BBA S.A.

http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Tenda SA” 

e, posteriormente, clicar em “2016” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em 

“Prospecto Preliminar”).

Banco Bradesco BBI S.A.

http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, localizar “Tenda” e, posteriormente, 

clicar em “Prospecto Preliminar”).

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Global Markets & Investment Banking Group”, clicar 

no item “TENDA” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”).

BB-Banco de Investimento S.A.

http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, no item “Ofertas em Andamento”, clicar em “Construtora 

Tenda”, depois acessar “Leia o Prospecto Preliminar”).

Banco Votorantim S.A.

http://www.bancovotorantim.com.br/web/site/corporate_investment_banking (neste website, no item 

“Mercado de Capitais”, acessar “Prospectos”).

INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS

Comissão de Valores Mobiliários

www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre 

Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao 

Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Tenda” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em 

“Construtora Tenda S/A” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em download 

do Prospecto Preliminar com a data mais recente).

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/ (neste website acessar 

“Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Construtora Tenda S.A.”, posteriormente 

acessar “Prospecto Preliminar”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Companhia, o Acionista Vendedor e a Oferta poderão ser obtidas nos endereços 

e telefones mencionados no Prospecto Preliminar.

Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste comunicado terão o mesmo significado a eles 

atribuído no Prospecto Preliminar.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM 

ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” 

E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO 

A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO 

PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER 

CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto 

à CVM em 19 de outubro de 2016.

“O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou 

em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas.”

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as 
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não 
implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia 
emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo 
não implica recomendação de investimento.

BM&FBOVESPA

TEND3

Coordenadores da Oferta

São Paulo, 08 de dezembro de 2016.


