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COMUNICADO AO MERCADO
GAFISA S.A. (Bovespa, GFSA3; NYSE, GFA) (“Gafisa” ou “Companhia”) e Construtora Tenda
S.A. (“Tenda”), dando continuidade ao processo de separação da estrutura administrativa das
unidades de negócio Gafisa e Tenda, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral o
início das atividades do Sr. Felipe David Cohen, que assumirá as posições de Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores da Tenda, a partir de 2 de junho de 2014.
O Sr. Cohen, 36 anos, se formou em Engenharia Mecânica e de Produção pela Pontifícia
Universidade Católica PUC-RJ em 2000, detém um Mestrado em Administração pela mesma
instituição e ainda um MBA pela Wharton Business School, na Filadélfia, EUA. Possui ainda
relevante experiência no mercado financeiro, atuando como Diretor Associado do UBS
Investment Bank em Nova Iorque e, desde 2011, ocupa as posições de Diretor Financeiro e
Membro do Conselho de Administração do Grupo Sá Cavalcante, com atuação nacional no
segmento de incorporação imobiliária e shopping centers.
Gafisa e Tenda informam ainda que, em linha com os estudos que estão sendo realizados para
potencial separação das unidades de negócio, a Tenda, que hoje é uma companhia aberta
classificada como emissora Categoria “B”, protocolou nesta data, junto à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), pedido de conversão de registro de emissor de valores mobiliário para
Categoria “A”.
As decisões comunicadas acima fazem parte da primeira fase do processo anunciado em
fevereiro, que consiste na separação administrativa das duas empresas. Em paralelo, Gafisa e
Tenda seguem dando prosseguimento aos estudos relacionados às alternativas de separação,
avaliando questões ligadas à estrutura de capital, liquidez, aspectos fiscais, tributários, legais,
societários, entre outros.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a evolução e os
desenvolvimentos acerca da separação.
São Paulo, 30 de maio de 2014.
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