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Comunicado ao Mercado 

Resumo das Aprovações da AGOE 
 

São Paulo, 25 de abril de 2018 — Construtora Tenda S.A. (B3:TEND3), uma das principais construtoras e 
incorporadoras do país com foco no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares enquadrados no 
programa “Minha Casa, Minha Vida” (“MCMV”) faixas 1,5 e 2, comunica aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que foram aprovadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas hoje, dentre outras 
matérias: 
 

 Aprovação de contas dos administradores: Foram aprovadas, após exame, discussão e votação, as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 
acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; 

 Destinação dos resultados do exercício: Ratificada a decisão aprovada pelo Conselho de Administração 
da Companhia em reunião realizada em 8 de março de 2018, que recomendou a não distribuição de 
dividendos, pois, apesar do resultado positivo no exercício social encerrado em 31.12.2017, o mesmo 
foi absorvido pelos prejuízos acumulados; 

 Fixação do limite de valor da remuneração anual global dos administradores da Companhia: Fixada 
a remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia no período 
compreendido entre janeiro e dezembro de 2018, incluindo uma previsão de valores para um novo 
pacote de remuneração baseado em ações para a administração; 

 Ajuste do Valor do Capital Social: Atualização do valor do capital para R$ 1.094.171.498,00 totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 54.035.100 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, tendo em vista o aumento de capital aprovado em Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 30 de novembro de 2017, dentro dos limites do capital autorizado;  

 Adequação do Estatuto Social ao Regulamento do Novo Mercado da B3; 

 Aprovada a Instalação do Conselho Fiscal: Foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal; e 

 Instalação do Comitê de Auditoria Estatuário (CAE): Alteração e composição do atual Comitê Financeiro 
de forma a torna-lo Comitê de Auditoria, antecipando a exigência do Regulamento do Novo Mercado, a 
partir de 2021.  

   

Desta forma, a Construtora Tenda aprimora suas práticas de mercado e de Governança Corporativa, 
reafirmando seu compromisso com os mais altos níveis de Compliance, equidade e precisão de informações 
disponibilizadas aos nossos acionistas e ao mercado em geral. 

 

Clique aqui para acessar as atas das assembleias ordinária e extraordinária 

 

Renan Barbosa Sanches 
CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores 
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