TGLT S.A.
CNPJ/MF nº 14.212.464/0001-76

COMUNICADO AO MERCADO
A TGLT S.A. (“Companhia” ou “TGLT”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público
informar, dando seguimento ao processo de descontinuidade e cancelamento do seu programa
Brazilian Depositary Receipts Patrocinado Nível II (“BDRs” e “Cancelamento”, respectivamente),
objeto do Fato Relevante de 16/11/2016 (“Fato Relevante de Cancelamento dos BDRs”), que finalizou,
em 20/12/2016, a recompra de todo os BDRs de emissão da Companhia, conforme detalhado abaixo.
Opção 1 – Manutenção: não houve adesão de nenhum Detentor dos BDRs à Opção 1 dentro do
período de 30 dias previsto no Fato Relevante de Cancelamento dos BDRs (17/11/2016 a 16/12/2016).
Opção 2 – Recompra: houve a adesão integral de todos os Detentores dos BDRs à Opção 2, tendo a
Companhia realizado, nos dias 19/12/2016 e 20/12/2016, por meio de leilão em bolsa, a recompra de
todos os BDRs de emissão da Companhia, pelo preço de R$20,00 (vinte reais) por BDR. A liquidação
financeira dos BDRs, nos termos da Opção 2, deverá ocorrer até 26/12/2016.
Resgate: o Resgate não será necessário, tendo em vista a adesão da totalidade dos Detentores dos
BDRs à Opção 2.
Com a realização da Recompra, a Companhia não possui quaisquer valores mobiliários em circulação
no Brasil.
Ademais, a Companhia confirma que suas ações continuam sendo negociadas na Bolsa do Comercio
de Buenos Aires, na Argentina, e com ADR’s nível I negociados no mercado de balcão, nos Estados
Unidos da América.
A Administração da Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados
sobre a finalização do processo de Cancelamento, incluindo o cancelamento do registro da Companhia
como emissora estrangeira categoria “A” junto à CVM.
Todas as informações sobre a Companhia estão disponíveis nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.tglt.com/ri).
Buenos Aires e São Paulo, 23 de dezembro de 2016.
TGLT S.A.
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