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FATO RELEVANTE
A Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), em atendimento ao
disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades
por Ações”), e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral, com grande pesar, o falecimento do Dr. Jorge Mitre, presidente do
Conselho de Administração e integrante do Grupo de Controle da Companhia, ocorrido nesta
data.
Os Diretores e Membros do Conselho de Administração, em nome de todos os colaboradores da
Mitre Realty, manifestam os seus sinceros sentimentos à família e sua gratidão pelo apoio e
inspiração na construção de uma das maiores construtoras e incorporadoras do país.
Dr. Jorge, médico oftalmologista, dedicou mais de 50 anos da sua história à medicina e seus
pacientes, deixando um legado sólido para o campo da oftalmologia no Brasil e no mundo.
Ainda, foi exemplo de empreendedor e empresário, fundou e presidiu o Grupo HOSP, inspirando
todos que o acompanharam nessa jornada. Hoje, deixa sua esposa, com quem viveu por mais
de 40 anos, e uma linda família com 3 filhos e 7 netos.
Conforme Estatuto Social da Companhia e de acordo com o Regulamento do Novo Mercado, o
sr. Fabricio Mitre, Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração,
acumulará o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral
Ordinária da Companhia.
São Paulo, 17 de junho de 2022.

Rodrigo Coelho Cagali
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (“Company”), in compliance with the
terms of articles 157, paragraph 4, of Law No. 6,404, of December 15th, 1976 (“Corporations
Law”), and CVM’s Resolution No. 44, of August 23, 2021, comes before its shareholders and the
market in general to announce, with deep grief, the passing of Dr. Jorge Mitre, Chairman of the
Board of Directors and part of the Company’s Controlling Group, on this date.

The Management and the Board of Directors, on behalf of every Mitre’s employee, manifest
their sincere feelings to the family and their gratitude for the support and inspiration in the
construction of one of the largest real estate development company of the country.
Dr. Jorge, ophthalmologist, dedicated more than 50 years of his history to medicine and his
patients, leaving a solid legacy for the ophthalmology field in Brazil and worldwide. He was also
an example of an entrepreneur and businessman, founded and chaired the Grupo HOSP,
inspiring everyone who accompanied him on this journey. Today, he leaves his wife, with whom
he lived for more than 40 years, and a beautiful family with 3 children and 7 grandchildren.

In compliance with the Company’s By-laws and the Regulation of the Novo Mercado (New
Market), Mr. Fabricio Mitre, CEO and Vice-Chairman of the Board of Directors, will accumulate
the position of Chairman of the Board of Directors until the next Shareholders’ Meeting.

São Paulo, June 17, 2022.
Rodrigo Coelho Cagali
Chief Financial and Investor Relations Officer

