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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, SP, Brasil, 28 de junho de 2019 - A GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC:
GFSAY) (“Gafisa” ou “Companhia”), disponibiliza ao mercado comunicado recebido na
data de hoje:
“A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Cidade e Estado de
São Paulo, localizada à Avenida Brigadeiro faria Lima, 3900, 10º andar, Itaim Bibi, e
inscrita no CNPJ/ME sob o número 00.806.535/0001-54, em conjunto com PLANNER
REDWOOD ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
LTDA., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, localizada à Avenida
Brigadeiro faria Lima, 3900, 10º andar, Itaim Bibi, e inscrita no CNPJ/ME sob o número
10.405.423/0001-45 (conjuntamente denominadas “Gestora”), vêm, em atenção ao
disposto no artigo 12 da Instrução CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, informar o
seguinte:

(a)

Em 24 de junho de 2019, a Gestora, por meio de fundos de investimento por ela

geridos, em decorrência do exercício de aumento de capital/direito de preferência
/subscrição atingiu a participação acionária de 19.521.483 (dezenove milhões, quinhentos
e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e três) de ações ordinárias de emissão da Gafisa
S.A. (“Companhia”), correspondentes a 27,48% do total das ações ordinárias emitidas
pela Companhia;

(b)

A Gestora, bem como os fundos de investimentos por ela geridos, ou pessoas a

ela/eles ligadas, (b.1) não possuem outras ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações de emissão da Companhia além da quantidade acima informada; e (b.2) não são
parte de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra
e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia; e

(c)

A Gestora, por meio de fundos de investimento por ela geridos não tem, neste

momento, o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular.”
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