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FATO RELEVANTE
São Conrado Fashion Mall e Jardim Guadalupe Shopping
A GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“Gafisa” ou “Companhia”), em atendimento
à Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, em complemento ao Fato
Relevante já divulgado, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
linha com a sua estratégia de investimentos em ativos com potencial de turnaround,
a Gafisa Propriedades concluiu a aquisição do Jardim Guadalupe Shopping (“Jd
Guadalupe”) e assinou acordo para aquisição do São Conrado Fashion Mall (“Fashion
Mall”), ambos localizados no Rio de Janeiro. No caso do Fashion Mall, a conclusão da
aquisição está sujeita a aprovação de credores atuais do Fashion Mall.
O valor total da operação é de R$ 99,3 milhões, em duas tranches, sendo a primeira
no fechamento e outra em janeiro de 2022. A aquisição está sendo realizada através
de um Fundo de Investimento em Participações.
Nesta transação, além do investimento direto, a Gafisa Propriedades atua na gestão
do capital de terceiros, como consultora técnica, uma vez que detém cerca de 26%
das cotas do FIP, correspondentes a 100% do capital votante do referido FIP, tendo
também direito de indicar dois membros de seu comitê de investimento, enquanto o
terceiro membro é da gestora do Fundo.
Desta forma, a Gafisa Propriedades vai se consolidando como uma nova unidade de
negócios da Gafisa, voltada para a exploração de gestão de imóveis próprios e de
terceiros, permitindo à Gafisa um balanço cada vez mais robusto, diversificando
ativos e assim se transformando em uma ampla plataforma imobiliária para
complementar os mais de 65 anos de história da Companhia.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Ian Andrade
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores

Escopo da Transação
Com a transação a Gafisa Propriedades ingressa no segmento de shopping centers através de dois
importantes ativos localizados no Rio de Janeiro.

Área Bruta Locável (ABL):
17.040 m2

Aquisição de 97% do ativo

Área Bruta Locável (ABL):
40.700 m2

Aquisição de 85% do ativo

113 lojas
21 Quiosques
629 Vagas de
Estacionamento

206 Lojas
1.443 Vagas de
Estacionamento

Estrutura da Transação
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Nesta transação, além do investimento direto, a Gafisa Propriedades
atua na gestão do capital de terceiros, como consultora técnica, uma
vez que detém cerca de 26% das cotas do FIP, correspondentes a
100% do capital votante do referido FIP, tendo também direito de indicar
dois membros de seu comitê de investimento, enquanto o terceiro
membro é da gestora do Fundo.
Além disso, a integralização (aporte de capital) da Gafisa ocorrerá em
janeiro de 2022, ocasião em que será realizado o pagamento da 2ª
tranche.

Racional do Investimento - Fashion Mall

Um dos mais tradicionais centros
de compras da cidade do Rio de Janeiro, vemos
o São Conrado Fashion Mall como um ativo com
excelente potencial de turnaround.
▪ Aquisição por valuation* significativamente
abaixo ao custo de reposição / custo de
construção
➢ R$ ~ 6.800/m2 por ABL *
➢ R$ ~ 2.700/m2 por área total construída *
* Considera o valor da aquisição somada a dívida financeira líquida
de R$ 76 milhões com o Banco Itaú.

Localizado no coração de um dos mais nobres e tradicionais bairros da Zona Sul do Rio
de Janeiro, São Conrado, próximo a importantes eixos de transporte, como a
autoestrada Lagoa – Barra e de estação do metrô da linha 4.

Racional do Investimento - Guadalupe

Ativo inaugurado no final de 2011
após investimentos de R$ 300MM. É um dos
principais shopping centers na sua área de
abrangência e possuí grande potencial de
turnaround comercial.
▪ Aquisição por valuation* significativamente
abaixo ao custo de reposição / custo de
construção
➢ R$ ~ 2.200/m2 por ABL *
➢ R$ ~ 1.000/m2 por área total construída *
* Considera o valor da aquisição somada a dívida financeira líquida
de R$ 25 milhões com o Banco Inter.

Localizado no bairro de Jardim Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, junto à Av.
Brasil e importantes projetos de mobilidade urbana (ex. Trecho 4 do BRT Transbrasil e
futura expansão da Via Light).

Esta apresentação contém projeções esperadas que estão
sujeitas a riscos e incertezas.
Estas projeções são baseadas em expectativas e suposições da
nossa Administração, igualmente dos membros do Conselho,
levando em consideração as informações que a Companhia
tem acesso atualmente.

www.ri.gafisa.com.br
ri@gafisa.com.br

As exceções relacionadas às declarações prospectivas
também incluem informações sobre resultados operacionais
potenciais ou supostos, bem como declarações precedidas,
seguidas ou incluindo as palavras “acredita”, “pode”, “vai”,
“continua”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “planejar”,
“estimar” ou expressões similares. As declarações
e informações sobre o futuro não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições,
pois referem-se a eventos futuros, portanto, sujeito a
circunstâncias que podem ocorrer ou não, os resultados
futuros e a criação de valor para os acionistas podem diferir
significativamente daqueles expressos ou sugeridos pelas
declarações de previsão. A maioria dos fatores que
determinarão esses resultados e valores vão além de nossa
capacidade de controle ou previsão.

