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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 ontem:
“BRAZILIAN MULTIMARKET INVESTIMENTS LLC – BMI, sociedade
estrangeira com sede nos Estados Unidos da América, Estado de Delaware, sito à 16192
Coastal Highway, nº 19958, Lewes, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.955.189/0001-95,
doravante denominado (“BMI” ou Investidor”), nos termos do artigo 12, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários n.º 358 de 03 de janeiro de 2002 e alterações posteriores
(“ICVM 358”), vem, respeitosamente, comunicar e esclarecer à GAFISA S.A.
(“Companhia Investida” ou “GAFISA”) o quanto segue:
I.

O BMI adquiriu 3.629.058 ações ordinárias em circulação no mercado emitidas
pela GAFISA e passou a deter 5,11% do total de ações ordinárias representativas
do capital social da Companhia Investida, considerada participação acionaria
relevante, nos termos do art. 12, §1º da ICVM 358. (“Participação Acionária
Relevante”)

II.

O objetivo da participação do Investidor no capital social da Companhia Investida
é apenas de investimento. O BMI declara que os negócios não objetivam alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da GAFISA.

III.

O Investidor declara não deter outras ações, valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou
financeira da GAFISA.

IV.

O BMI declara que não celebrou qualquer contrato ou acordo que regule o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos
pela Companhia Investida.

V.

Para os efeitos do art. 119 da Lei nº 6.404, de 1976, o Investidor informa que seu
representante legal no Brasil é Foco Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários LTDA., instituição financeira inscrita no CNPJ sob o n.º

00.329.598/0001-67, com sede no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo,
na rua Tabapuã, nº 888, 1º andar, sala 18, Itaim Bibi, nos termos da Resolução
BACEN 2689/00.
Diante do exposto, solicitamos à Vossas Senhorias, na qualidade de Diretor(a) de
Relações com Investidores da Companhia Investida, que imediatamente tome as
providências para a imediata transmissão das informações aqui contidas nos termos do
artigo 12 da ICVM 358.”
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