GAFISA S.A.
CNPJ/ME n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS

A GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“Gafisa” ou “Companhia”) em
conformidade com o art. 30, inc. XXII, da Instrução CVM 480 e com as orientações
fornecidas no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 03/2019, divulgado em 28 de fevereiro de
2019, vêm a público, por meio de seus administradores, comunicar aos seus acionistas
que, na data de 15 de agosto de 2019, foi aprovado, em reunião do Conselho de
Administração, o aumento do capital social da Companhia (“Aumento de Capital”), nos
seguintes termos:

1. Razões do Aumento e Destinação dos Recursos.
O Aumento de Capital tem como objetivo captar recursos que serão aplicados no contexto
do Plano Estratégico, deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia no
dia de 15 de abril de 2019, que está sendo implementado pela administração da
Companhia, de modo a conferir à Gafisa o merecido papel de destaque no setor
imobiliário, para o qual sempre foi referência.
Visa, ainda, atender à demanda de liquidez destinada aos desafios e objetivos de curto e
médio prazo, a manutenção do curso ordinário de suas operações, sem comprometimento
das obrigações até então assumidas, otimizando as atividades da Gafisa, de modo a
reforçar a sua estrutura de capital e melhorar a relação da dívida líquida sobre o
patrimônio líquido, preservando-se assim o papel relevante que a Gafisa possui no setor
imobiliário.
Referido Aumento de Capital não terá consequências jurídicas/societárias relevantes, uma
vez que garante o direito de preferência para os acionistas da Companhia, nos termos do
disposto no artigo 171 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”).

2. Cópia do parecer do Conselho Fiscal, se aplicável.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia atualmente não possui Conselho Fiscal
instalado.

3. Quantidade de Ações a Serem Emitidas e Direitos Garantidos.
O Aumento de Capital será realizado mediante a emissão, para subscrição privada, de
48.968.124 (quarenta e oito milhões, novecentas e sessenta e oito mil, cento e vinte e
quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As ações a serem emitidas conferirão integralmente aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos pelas demais ações ordinárias de emissão da
Companhia, conforme estabelecido no seu Estatuto Social, inclusive quanto ao
recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados
pela Companhia a partir da data de sua emissão (“Ações”).

4. Preço de Emissão por Ação.
O valor base da emissão será de R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos) por ação,
fixado com base no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404/76 (“Valor Base”), sendolhe aplicado um bônus (deságio) escalonado: (i) 15% (quinze por cento), numa primeira
etapa, aplicado sobre o Valor Base no exercício do direito de preferência e sobras, a um
preço de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) por ação (“Preço de Emissão”)
ordinária; e (ii) 3% (três por cento), numa segunda etapa, no valor de R$5,42 (cinco reais
e quarenta e dois centavos) por ação ordinária, na subscrição das sobras adicionais.
4.1 Critério e justificativas do cálculo do Valor Base e Preço de Emissão
A Administração da Companhia entende que, dentre os critérios de determinação do
Preço de Emissão, aquele que reflete de forma mais adequada o preço das ações da
companhia neste momento, e, portanto, representa o valor mais próximo da realidade de
mercado, é o da cotação em bolsa, pois leva em conta: a volatilidade e respectivo deságio
em função das condições do mercado.
A cotação das ações em bolsa serve como balizador natural do preço realista, capaz de
permanecer atrativo por levar em consideração as condições de mercado.
Assim, a Administração entende que adotar única e exclusivamente o critério da cotação
de ações em bolsa, desta vez, não seria inadequado pelo fato de não ter havido volatilidade
excessiva das ações.
Deste modo, para cotação da ação, a Administração utilizou a média de preços,
capturando a volatilidade das ações nos últimos 30 (trinta) pregões, no período de
02/7/2019 a 14/8/2019.
Há assim, elementos que justificam a utilização isolada do critério de fixação de preços
previsto no inciso III, § 1º, do artigo 170 da Lei 6.404/1976, e aplicação de bônus
(deságio) sobre o Valor Base e o Preço de Emissão para a subscrição das Sobras e sobras
adicionais, o que representa, na opinião da Administração, a forma mais adequada de
precificação das ações da Companhia, sem diluição injustificada dos acionistas não
participantes.

Além disso, a Administração analisou, também, o Relatório de Análise Independente da
Eleven Financial Research, o qual apontou preço de emissão semelhante ao Valor Base
utilizando-se do critério da perspectiva de rentabilidade futura. A comparação de tal
relatório com o Valor Base, baseado no critério de cotação em bolsa, utilizado para este
Aumento de Capital, conferiu conforto adicional à administração de que o Valor base e o
Preço de Emissão não causam diluição injustificada da participação dos antigos acionistas
e foram baseados em critério consistente com as avaliações econômica e de mercado da
companhia.

4.1.1. Razão dos bônus (deságios) sobre o Valor Base e sobre o Preço de Emissão ao
Preço de Mercado.
Considerando a necessidade de captação de recursos da Companhia, o bônus (deságio),
aplicado em função das condições de mercado, conforme facultado pelo artigo 170, §1º,
inciso III, da Lei nº 6.404/76, tem por função estimular a adesão pelos acionistas da
Companhia e, ao mesmo tempo, obter de determinados investidores uma garantia de
subscrição de parte do Aumento de Capital.
Neste sentido, fixou um bônus (deságio) de 17,55% (dezessete inteiros e cinquenta e cinco
centésimos por cento), com aplicação escalonada de um bônus, na primeira etapa, de 15%
(quinze por cento) no exercício do direito de preferência e sobras e, aplicando-se sobre
tal percentual, um bônus (deságio), numa segunda etapa, de 3% (três por cento), na
subscrição das sobras adicionais.
O bônus (deságio) inicial de 15% (quinze por cento) para definição do Preço de Emissão
tem como objetivo (i) conferir incentivo adicional para os subscritores de ações no
Aumento de Capital; (ii) reforçar a estrutura de capital da Companhia para fazer frente
aos desafios objetivos de curto e médio prazo para a recuperação das atividades da
Companhia; e (iii) reforçar o comprometimento dos subscritores que participarem da
capitalização da Companhia.
O bônus (deságio) adicional de 3% (três por cento) sobre o Preço de Emissão quando do
rateio das sobras adicionais, além de reafirmar os objetivos acima delineados, tem como
justificativa reverter em benefício aos acionistas participante do aumento eventual
comissão para os agentes autônomos que atuariam na intermediação das ações da
Companhia com potenciais investidores. Ademais, a aplicação de bônus (deságio) visou
também viabilizar o oferecimento de garantia firme de subscrição da totalidade das ações
no âmbito do Aumento de Capital por parte de determinados investidores.

4.2. Informações sobre a evolução histórica da cotação de ações da Companhia na B3
S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”).

4.2.1. Cotações anuais nos últimos três anos:

a. 2016:
Cotação Mínima: R$23,46 (vinte e três reais e quarenta e seis centavos);
Cotação Máxima: R$40,04 (quarenta reais e quatro centavos);
Cotação Média: R$30,58 (trinta reais e cinquenta e oito centavos).

b. 2017:
Cotação Mínima: R$8,79 (oito reais e setenta e nove centavos);
Cotação Máxima: R$35,06 (trinta e cinco reais e seis centavos);
Cotação Média: R$15,47 (quinze reais e quarenta e sete centavos).

c. 2018:
Cotação Mínima: R$9,47 (nove reais e quarenta e sete centavos);
Cotação Máxima: R$20,60 (vinte reais e sessenta centavos);
Cotação Média: R$13,07 (treze reais e sete centavos).

4.2.2. Cotações trimestrais nos últimos dois anos:

a. 2017:

i. 1º trimestre:
Cotação Mínima: R$15,94 (quinze reais e noventa e quatro centavos);
Cotação Máxima: R$35,06 (trinta e cinco reais e seis centavos);
Cotação Média: R$23,90 (vinte e três reais e noventa centavos).

ii. 2º trimestre:
Cotação Mínima: R$8,79 (oito reais e setenta e nove centavos);
Cotação Máxima: R$17,33 (dezessete reais e trinta e três centavos);

Cotação Média: R$12,30 (doze reais e trinta centavos).

iii. 3º trimestre:
Cotação Mínima: R$9,22 (nove reais e vinte e dois centavos);
Cotação Máxima: R$12,92 (doze reais e noventa e dois centavos);
Cotação Média: R$10,58 (dez reais e cinquenta e oito centavos).

iv. 4º trimestre:
Cotação Mínima: R$11,77 (onze reais e setenta e sete centavos);
Cotação Máxima: R$20,46 (vinte reais e quarenta e seis centavos);
Cotação Média: R$15,18 (quinze reais e dezoito centavos).

b. 2018:

i. 1º trimestre:
Cotação Mínima: R$9,47 (nove reais e quarenta e sete centavos);
Cotação Máxima: R$20,60 (vinte reais e sessenta centavos);
Cotação Média: R$15,13 (quinze reais e treze centavos).

ii. 2º trimestre:
Cotação Mínima: R$10,00 (dez reais);
Cotação Máxima: R$13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos);
Cotação Média: R$12,03 (doze reais e três centavos).

iii. 3º trimestre:
Cotação Mínima: R$9,90 (nove reais e noventa centavos);
Cotação Máxima: R$12,40 (doze reais e quarenta centavos);
Cotação Média: R$11,44 (onze reais e quarenta e quatro centavos).

iv. 4º trimestre:
Cotação Mínima: R$11,13 (onze reais e treze centavos);
Cotação Máxima: R$16,90 (dezesseis reais e noventa centavos);
Cotação Média: R$13,83 (treze reais e oitenta e três centavos).

c. 2019:

i. 1º trimestre:
Cotação Mínima: R$8,54 (oito reais e cinquenta e quatro centavos);
Cotação Máxima: R$16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos);
Cotação Média: R$12,20 (doze reais e vinte centavos).

ii. 2º trimestre:
Cotação Mínima: R$4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos);
Cotação Máxima: R$8,39 (oito reais e trinta e nove centavos);
Cotação Média: R$6,00 (seis reais).

4.2.3. Cotações mensais nos últimos seis meses:

i. fev/19
Cotação Mínima: R$8,94 (oito reais e noventa e quatro centavos);
Cotação Máxima: R$14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos);
Cotação Média: R$11,03 (onze reais e três centavos).

ii. mar/19
Cotação Mínima: R$8,54 (oito reais e cinquenta e quatro centavos);
Cotação Máxima: R$10,03 (dez reais e três centavos);
Cotação Média: R$9,35 (nove reais e trinta e cinco centavos).

iii. abr/19
Cotação Mínima: R$8,39 (oito reais e trinta e nove centavos);
Cotação Máxima: R$5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos);
Cotação Média: R$7,18 (sete reais e dezoito centavos).

iv. mai/19
Cotação Mínima: R$4,86 (quatro reais e oitenta e seis centavos);
Cotação Máxima: R$5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos);
Cotação Média: R$5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos).

v. jun/19
Cotação Mínima: R$4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos);
Cotação Máxima: R$6,60 (seis reais e sessenta centavos);
Cotação Média: R$5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

vi. jul/19
Cotação Mínima: R$6,17 (seis reais e dezessete centavos);
Cotação Máxima: R$7,15 (sete reais e quinze centavos);
Cotação Média: R$6,70 (seis reais e setenta centavos).

4.2.4. Cotação média dos últimos 90 (noventa) dias: R$5,94 (cinco reais e noventa e
quatro centavos)

4.3 Preços de emissão de ações nos aumentos de capital social realizados pela Companhia
nos últimos 3 (três) anos.

a. Aumento de capital social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
20 de dezembro de 2017: R$15,00 (quinze reais), conforme homologado em 28 de
fevereiro de 2018; e

b. Aumento de capital social aprovado em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de abril de 2019: R$5,12 (cinco reais e doze centavos) para o exercício
do direito de preferência e R$4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos) na subscrição
de sobras, conforme homologado em 24 de junho de 2019.

5. Aumento do Capital Social.
Após a subscrição e integralização da totalidade das Ações, seguida pela homologação
do Aumento de Capital, o valor global do aumento será de até R$273.242.131,92
(duzentos e setenta e três milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e um reais
e noventa e dois centavos), que será destinado integralmente ao capital social da
Companhia, não havendo parcela do valor global destinada a reserva de capital, de forma
que o capital social da Companhia passará dos atuais 2.653.584.422,38 (dois bilhões,
seiscentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e
vinte e dois reais e trinta e oito centavos), dividido em 71.031.876 (setenta e um milhões,
trinta e uma mil, oitocentas e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, para, na hipótese de subscrição integral das ações no
exercício do direito de preferência, R$ 2.926.826.554,30 (dois bilhões, novecentos e
vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais
e trinta centavos), dividido em 120.000.000 (cento e vinte milhões) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, refletindo o novo
montante do capital social e o novo número de ações em que o capital social da
Companhia passar a se dividir, em decorrência do Aumento de Capital, será definida
oportunamente, quando, por ocasião da homologação do Aumento de Capital pelo
Conselho de Administração da Companhia, os valores envolvidos no Aumento de Capita
forem conhecidos.

6. Forma de Integralização.
As ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital deverão ser integralizadas à vista,
em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

7. Direito de Preferência.
Será assegurado aos acionistas da Companhia o exercício do direito de preferência para
a subscrição de novas ações no âmbito do Aumento de Capital, nos termos do artigo 171
da Lei nº 6.404/76, com base na posição acionária na Companhia detida pelos acionistas
da Companhia no encerramento do pregão da B3 na data de 21 de agosto de 2019.

Tendo em vista a atual composição acionária da Companhia, cada ação ordinária conferirá
ao seu titular o direito a subscrição de 0,722008234 ação ordinária emitida no Aumento
de Capital.
Como o direito de subscrição não poderá ser exercido por titulares do programa de
American Depositary Shares (“ADSs”), o Citibank N.A., na qualidade de instituição
depositária do programa de ADSs da Companhia, envidará esforços comercialmente
razoáveis para vender os Direitos de Preferência atribuíveis aos titulares de ADSs,
distribuindo os recursos obtidos com a venda entre os titulares de ADSs na forma prevista
no Contrato de Depósito de ADSs.

7.1. Subscrição do Aumento por Partes Relacionadas
As novas ações poderão ser subscritas pela totalidade dos atuais acionistas da Companhia
no exercício do direito de preferência, de acordo com suas respectivas participações no
capital social da Companhia, sem restrições.

Garantia Firme de Subscrição e Integralização
A Companhia recebeu compromisso firme de subscrição da totalidade das ações a serem
emitidas no Aumento de Capital por parte de um conjunto de atuais acionistas da
Companhia, por um ou mais fundos de investimento ou outros veículos de investimento
por eles/as administrados ou geridos, que se comprometeram individualmente a
subscrever e integralizar até a totalidade do aumento de capital. Desse modo, garante-se
que a totalidade das ações emitidas no aumento de capital será subscrita e integralizada,
mesmo se os demais subscritores não manifestarem interesse nas eventuais sobras.

8. Potencial de Diluição.
Considerando que aos acionistas da Companhia será assegurado o direito de preferência
na subscrição das novas ações, caso os acionistas exerçam a integralidade de seus
respectivos direitos de preferência, o Aumento de Capital não acarretará qualquer diluição
dos atuais acionistas.
No caso de os acionistas optarem por não exercer o direito de preferência na subscrição
das novas ações, a diluição total potencial resultante do Aumento de Capital,
considerando o exercício integral da garantia firme de subscrição do Aumento de Capital
será de 40,81%.

8.1 Opinião dos Administradores sobre os Efeitos do Aumento de Capital

Os Administradores da Companhia acreditam que a potencial diluição dos acionistas
esteja mitigada, tendo em vista o histórico de cotação das ações da Companhia, bem como
Relatório de Análise Independente da Eleven Financial Research disponibilizado no
sistema Empresas Net da CVM.

9. Procedimentos para o Exercício do Direito de Preferência.
Os titulares de ações de emissão da Companhia terão direito de preferência na subscrição
das novas ações, podendo subscrever ou ceder o seu direito de preferência para que
terceiros subscrevam uma quantidade de ações proporcional à participação acionária de
titularidade de tais acionistas na Companhia.
O prazo para o exercício do direito de preferência será de 30 (trinta) dias corridos,
contados de 22 de agosto de 2019 (inclusive), ou seja, até o dia 20 de setembro de 2019
(inclusive) (“Período do Direito de Preferência”). O exercício, junto à B3, com relação
às ações que estiverem em custódia, deverá observar os prazos e procedimentos
operacionais estipulados pela B3.
As ações de emissão da Companhia adquiridas a partir do dia 22 de agosto de 2019,
inclusive, não terão direito de preferência na subscrição de Ações pelo acionista
adquirente, sendo negociadas “ex” direitos de subscrição.
Observados os procedimentos estabelecidos pelo Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), instituição
financeira responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia, e da B3, o
direito de preferência poderá ser exercido a partir do início do Período Inicial de Direito
de Preferência pelos acionistas, ou por cessionários do direito de preferência para
subscrição, sendo que os que estiverem na custódia da B3 deverão exercê-lo através de
seu agente de custódia, observados os prazos e procedimentos operacionais estipulados
pela B3, e os que estiverem no Itaú mediante (i) a celebração dos documentos aplicáveis
em qualquer agência especializada do Itaú, identificadas no item 10 abaixo (“Agências
Especializadas”); (ii) a apresentação da documentação relacionada no item 9.1.2, abaixo;
e (iii) o pagamento do preço de subscrição e o preenchimento do respectivo boletim de
subscrição.

10. Procedimento para Subscrição de Ações e Tratamento das Sobras
10.1. Procedimento para Subscrição de Ações.
10.1.1. Ações Custodiadas no Itaú
Os titulares de direitos de subscrição custodiados junto ao Itaú que desejarem exercer seu
direito de preferência na subscrição de ações deverão dirigir-se, durante o Período do
Direito de Preferência, a uma das agências especializadas no atendimento aos acionistas
deste Banco indicadas no item 10 deste Aviso aos Acionistas.

O Direito de Preferência será exercido mediante assinatura do boletim de subscrição,
conforme modelo a ser disponibilizado pelo Itaú, e a entrega da documentação descrita
no item 9.1.3 abaixo, que deverá ser apresentada pelo acionista ou cessionário do Direito
de Preferência para subscrição e exercício de seu Direito de Preferência por meio da Itaú
Corretora.
O atendimento será feito em dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, a partir de 22 de agosto
de 2019 (inclusive) e encerrando-se em 20 de setembro de 2019 (inclusive).

10.1.2. Ações Custodiadas na Central Depositária da B3
Os titulares de direitos de subscrição custodiados na Central Depositária deverão exercer
os respectivos direitos de subscrição por meio de seus agentes de custódia e de acordo
com as regras estipuladas pela própria Central Depositária.

10.2. Procedimentos para Subscrição de Sobras
O preço de emissão das sobras será o indicado no item 3 acima, isto é R$ 6,57(seis reais
e cinquenta e sete centavos) por ação, sendo igualmente aplicado bônus (deságio) de 15%
(quinze por cento) sobre o Valor Base, perfazendo o valor de R$5,58 (cinco reais e
cinquenta e oito centavos), correspondente ao Preço de Emissão.
O valor de subscrição de sobras adicionais corresponderá à aplicação do bônus (deságio)
de 3% (três por cento) sobre o Preço de Emissão, perfazendo o valor de R$5,42 (cinco
reais e quarenta e dois centavos).
Durante o Período do Direito de Preferência, os subscritores que desejarem subscrever
sobras das Ações não subscritas (“Sobras”) deverão manifestar, no boletim de subscrição,
sua intenção de fazê-lo. Em até 4 (quatro) dias úteis contados do encerramento do Período
do Direito de Preferência, a Companhia divulgará novo Aviso aos Acionistas, por meio
do qual serão informados os procedimentos para rateio das Sobras que forem apuradas
pelo Itaú. Esclarece-se que, para fins do presente Aumento de Capital, serão consideradas
Sobras as ações não subscritas pelos acionistas da Companhia em razão do não exercício
do Direito de Preferência previsto em lei.
Em eventual rateio de Sobras, os acionistas que manifestarem interesse na reserva de
Sobras no boletim de subscrição terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, conforme novo
Aviso aos Acionistas a ser divulgado referente à apuração de Sobras, para indicar a
proporção de Sobras que desejarem subscrever, que não poderá ser superior à quantidade
proporcional de Sobras a que cada acionista interessado fará jus.
A quantidade máxima de Sobras que cada acionista ou cessionário de direito de
preferência terá o direito de subscrever será calculada dividindo a quantidade de sobras
pela quantidade total de ações subscritas com a opção de participar do rateio de Sobras e
multiplicando pela quantidade que determinado acionista ou cessionário de Direito de

Preferência subscreveu durante o Período do Direito de Preferência, conforme a seguinte
fórmula: (quantidade total de sobras / total das ações subscritas com opção de rateio de
sobras X quantidade de ações subscritas pelo acionista ou cessionário, que optou pelo
rateio de sobras).
Caso o total de ações objeto dos pedidos de reserva de sobras de ações exceda o montante
de sobras disponíveis, será realizado rateio proporcional entre os acionistas que tiverem
manifestado interesse na subscrição de sobras, devendo as sobras de subscrição
disponíveis ser rateadas proporcionalmente ao número de ações que tais subscritores
tiverem subscrito no exercício do direito de preferência.
E, como explicado acima, diante da possibilidade de existirem Sobras disponíveis ao final
do processo, os acionistas que manifestaram o compromisso firme de subscrição da
totalidade das ações a serem emitidas no Aumento de Capital, subscreverão
proporcionalmente as Sobras adicionais disponíveis em sua totalidade.
Mais detalhes sobre os procedimentos para exercício da subscrição das eventuais Sobras
e Sobras adicionais, incluindo as datas para o exercido dos Rateios, serão divulgados por
meio de novo Aviso aos Acionistas.

11. Agências Especializadas do Itaú.
Os titulares de direitos de subscrição de ações constantes dos registros mantidos pelo Itaú
poderão exercer os direitos mencionados neste aviso aos acionistas em uma das Agências
Especializadas abaixo. O esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Itaú, poderá ser feito
em dias úteis, das 9h às 18h, por meio do Atendimento Exclusivo aos Investidores, nos
números (11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7209285 (demais
localidades).
Agência Especializada em Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ
Agência Especializada em São Paulo
R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo, Centro - São Paulo/SP

12. Documentação para a Subscrição de Ações e Cessão de Direito de Subscrição.
Os titulares de direitos de subscrição custodiados no Itaú que desejarem exercer seu
direito de preferência ou ceder tal direito por meio do Itaú, deverão apresentar os
seguintes documentos:
Pessoa Física: (i) documento de identidade, (ii) comprovante de inscrição no
Cadastro de Pessoa Física (CPF), e (iii) comprovante de residência.
Pessoa Jurídica: (i) original e cópia do estatuto e ata de eleição da atual diretoria ou
cópia autenticada do contrato ou estatuto social consolidado, (ii) comprovante de

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), (iii) cópia autenticada dos
documentos societários que comprovem os poderes do signatário do boletim de
subscrição, e (iv) cópia autenticada do documento de identidade, CPF e comprovante
de residência do(s) signatário(s). Documentos adicionais poderão ser requeridos de
investidores residentes no exterior.
Representação por Procuração: nessa hipótese, será necessária a apresentação de
instrumento público de mandato com poderes específicos, acompanhado dos
documentos acima mencionados, conforme o caso, do outorgante e do procurador.
Os titulares de direitos de subscrição custodiados na Central Depositária da B3, deverão
exercer seus direitos de preferência por meio de seus agentes de custódia, obedecidos os
prazos estipulados pela B3 e as condições deste aviso.
A assinatura do boletim de subscrição representará manifestação de vontade irrevogável
e irretratável do subscritor de adquirir as novas ações subscritas, gerando ao subscritor a
obrigação irrevogável e irretratável de integraliza-las no ato da subscrição.

13. Homologação do Aumento de Capital.

Após encerrado o prazo de subscrição de Sobras adicionais será realizada Reunião do
Conselho de Administração da Companhia para homologação do Aumento de Capital.

14. Credito das ações.
As ações emitidas serão creditadas no dia útil subsequente à homologação do Aumento
de Capital pelo Conselho de Administração da Companhia, e deverão ser passíveis de
visualização nos extratos dos acionistas a partir do 3º dia útil após a homologação.

São Paulo, 15 de agosto de 2019.

GAFISA S.A.
Roberto Luz Portella
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

