EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
(Publicly-Held Company)
Company Registry (NIRE): 35.300.329.520
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 43.470.988/0001-65
NOTICE TO THE MARKET
Pursuant to Article 12 of Instruction 358 of January 3, 2002, issued by the Brazilian
Securities and Exchange Commission (“CVM”), as amended, EVEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S.A. (“Company”) hereby informs its shareholders and the market in
general that it has received a communication from JGP GESTÃO DE RECURSOS
LTDA., inscribed in the corporate roll of taxpayers (“CNPJ/MF”) under no.
02.312.792/0001-65 and JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA., inscribed in the
CNPJ/MF under no. 09.262.533/0001-16, informing the Company that their managed
investment funds and portfolios now held more than five percent (5%) of the Company’s
total and voting capital stock, as per the document transcribed below.

São Paulo, August 22, 2014.

DANY MUSZKAT
Chief Financial and Investor Relations Officer

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2014.
À
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Rua Hungria, nº 1400, 3º andar
São Paulo - SP
CEP: 01455-000
At.: Dany Muszkat
Email: ri@even.com.br

Prezados Senhores,
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.312.792/0001-65, com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, nº 275, 11º andar (parte) e 12º
andar, e JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.262.533/000116, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, nº 275, 11º andar (parte)
e 12º andar, vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pelas Instruções CVM nº
369/02, 449/07 e 547/14, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte
“Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO

JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.312.792/000165, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, nº 275, 11º andar
(parte) e 12º andar, e JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.262.533/0001-16, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Humaitá, nº 275, 11º andar (parte) e 12º andar, na qualidade de gestoras de fundos de
investimento e investidores não residentes (“Investidores”), vem, nos termos da
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pelas Instruções CVM nº 369/02, 449/07 e
547/14, informar que, em negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de
São Paulo – BOVESPA, no dia 19 de agosto de 2014, os Investidores adquiriram ações
ordinárias de emissão da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”),
passando a deter 12.442.246 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil,
duzentas e quarenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia. A referida
participação dos Investidores representa 5,33% (cinco vírgula trinta e três por cento)
das ações ordinárias de emissão da Companhia.

As aquisições acima referidas não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia. Não existe qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia pelos
Investidores.”
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos. Caso se faça necessário, favor entrar em com Rafaela Garcia, através do
telefone (21) 3528-8401 ou Roberto Vaimberg, através do telefone (21) 3528-8251.
Atenciosamente,
______________________________
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

______________________________
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA

