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FATO RELEVANTE
GAFISA S.A. (Bovespa, GFSA3; NYSE, GFA) (“Gafisa”) e Construtora Tenda S.A.
(“Tenda” e, em conjunto com Gafisa, “Companhias”), comunicam ao mercado em geral o
abaixo exposto:
A Tenda divulgou, nesta data, o relatório da administração e as suas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016,
acompanhadas das notas explicativas e parecer dos auditores independentes, os quais
emitiram opinião sem ressalvas (“DFs Tenda”).
Cumpre-nos salientar que as informações financeiras da Tenda compõem a base
consolidada das informações financeiras da Gafisa. Dessa forma, as informações
financeiras constantes das DFs Tenda integram as demonstrações financeiras consolidadas
da Gafisa relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, cuja
divulgação está prevista para o dia 23 de março de 2017.
As DFs Tenda encontram-se disponíveis nos websites da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM e das Companhias, nos seguintes endereços: (i) www.cvm.gov.br (neste website
acessar “Informações de Regulados” na página inicial, acessar “Companhias”, em seguida
“Consulta a Informações de Companhias” e depois “Documentos e Informações de
Companhias”, em nova página, digitar “Tenda” e clicar em “Continuar”, em seguida,
clicar em “Construtora Tenda S/A” e selecionar “DFP”); (ii) http://www.gafisa.com.br/ri/
(neste website, clicar em “Informações Financeiras”, em seguida clicar em “Resultados” e
“2017”); (iii) https://ri.tenda.com (neste website, clicar em “2017”).
São Paulo, 13 de março de 2017.
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Nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, e do Manual de Conduta para Divulgação e
Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Gafisa S.A., a divulgação
deste Fato Relevante será realizada nos seguintes sites: www.cvm.gov.br, www.gafisa.com.br/ri,
https://ri.tenda.com e http://economia.estadao.com.br/fatos-relevantes/.

