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FATO RELEVANTE
São

Paulo, 7

de

novembro

de

2018 –

A

Cyrela

Brazil

Realty

S.A.

Empreendimentos e Participações, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n.º 109, 2º andar, Sala 01- Parte, Vila Olímpia, CEP 04552000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.178.600/0001-18, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código n.º 14460 (“Companhia” ou
“Cyrela”), em observância ao disposto no § 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), nos do inciso III do parágrafo único do artigo 2 º
Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/2002”), vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, a Companhia recebeu correspondência do Sr. Elie Horn, acionista detentor de
ações representativas de 22,71% do capital social da Companhia (“Elie”), fazendo referência ao
Acordo de Acionistas (“Acordo de Acionistas”) celebrado em 24 de maio de 2006, entre Elie e Rogério
Jonas Zylbersztajn (“Rogério” e, em conjunto com Elie, “Acionistas”), com a interveniência e
anuência da Companhia, nos termos do qual, entre outras matérias, os Acionistas regularam o
exercício do controle, do direito de voto, da administração e de seus direitos como acionistas da
Companhia, além de determinar as formas de cessão e transferência das ações da Companhia
(“Correspondência”).
Por meio da Correspondência, foi comunicado à Companhia que, em virtude do falecimento
do Sr. Rogério em 28 de outubro de 2018, o Acordo de Acionistas foi extinto de pleno direito, em
conformidade com o disposto na Cláusula 31(iii) de referido instrumento, permanecendo válida e
vinculante somente a Cláusula 14 do Acordo de Acionistas, que regula determinado direito de
preferência sobre parte das ações objeto do Acordo de Acionistas.

São Paulo, 7 de novembro de 2018.
Paulo Eduardo Gonçalves
Diretor Relações com Investidores

