GAFISA S.A.
CNPJ/ME nº 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E
PROCEDIMENTOS PARA SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
A Gafisa S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“Companhia”), dando continuidade às informações
divulgadas no Aviso aos Acionistas de 15 de agosto de 2019 (“1° Aviso aos Acionistas”), e o
Comunicado ao Mercado divulgado em 23 de Setembro de 2019, com relação ao aumento do
capital social no montante de até R$273.242.131,92 (duzentos e setenta e três milhões,
duzentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), com
subscrição particular de 48.968.124 (quarenta e oito milhões, novecentas e sessenta e oito mil,
cento e vinte e quatro) novas ações ordinárias, pelo valor base de R$ 6,57 (seis reais e cinquenta
e sete centavos) por ação ordinária, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso III, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) sendo-lhe aplicado um
deságio escalonado: (i) de 15% (quinze por cento) aplicado sobre o valor base da emissão para
aqueles acionistas que exercerem o seu direito de preferência e de subscrição de sobras,
representando um preço de emissão de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) por
ação ordinária; e (ii) adicional de 3% (três por cento) aplicado sobre o preço do direito de
subscrição do item anterior para aqueles acionistas que exercerem o direito de adquirir sobras
adicionais, representando um preço de emissão de R$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois
centavos)por ação ordinária, na subscrição das sobras adicionais (“Aumento de Capital”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
1. ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
1.1. Fim do Prazo para Exercício do Direito de Preferência. O prazo para o exercício do direito
de preferência na subscrição das ações ordinárias a serem emitidas no âmbito do Aumento de
Capital iniciou-se em 22 de agosto de 2019 (inclusive) e encerrou-se em 20 de setembro de
2019 (inclusive).
1.2. Quantidade de ações subscritas. Durante o período para exercício do direito de preferência,
foram subscritas um total de 37.083.771 (trinta e sete milhões oitenta e três mil setecentas e
setenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da

Companhia, ao preço de emissão de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) por ação,
totalizando o valor de R$ 206.927.442,18 (duzentos e seis milhões novecentos e vinte e sete
mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), o que corresponde a 75,73%
(setenta e cinco inteiros e setenta e três centésimos por cento) do Aumento de Capital.
1.3. Recibos de Subscrição no Itaú Unibanco. Os recibos de subscrição de ações subscritas em
exercício do direito de preferência foram disponibilizados aos subscritores em até 24 (vinte e
quatro) horas após a assinatura do boletim de subscrição, transferência do recurso e
integralização no Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), instituição responsável pela escrituração das ações
de emissão da Companhia.
1.4. Recibos de Subscrição na Central Depositária de Ativos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”). Os recibos de subscrição de ações subscritas em exercício do direito de preferência na
Central Depositária de Ativos da B3 (“Central Depositária de Ativos da B3”) foram colocados à
disposição dos respectivos subscritores no dia seguinte à data da integralização das ações
subscritas.
2. AÇÕES NÃO SUBSCRITAS E SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
2.1. Quantidade de ações não subscritas. Durante o período de exercício do direito de
preferência, não foram subscritas 11.884.353 (onze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil
trezentos e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
correspondentes a 24,27% (vinte e quatro inteiros e vinte sete centésimos por cento) do total
de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, disponíveis para subscrição
no âmbito do Aumento de Capital (“Sobras”). Considerando o total de Sobras, o preço de
emissão de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) para a subscrição de sobras
resultará em um aumento de capital social total 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) caso haja subscrição integral de Sobras sem que haja subscrição de Sobras adicionais.
2.2. Subscrição de Sobras. Nos termos do artigo 171, § 7º, “b” da Lei das S.A., o total de Sobras
será oferecido para rateio entre os subscritores que, no ato da subscrição de ações durante o
período de direito de preferência, pediram reserva de sobras na proporção das ações subscritas
por cada um deles.
2.2.1. Não terá direito a subscrever sobras de ações não subscritas o subscritor que, em
cumprimento ao disposto no artigo 171, § 7º, “b” da Lei das S.A., não pediu reserva de sobras
de ações não subscritas no ato da subscrição das ações durante o período do exercício do
direito de preferência.

2.3. Direitos de subscrição de Sobras. O subscritor que, no ato da subscrição, pediu reserva de
sobras, terá o direito de subscrever 0,321610139 novas ações, para cada ação subscrita,
durante o período de exercício do direito de preferência.
2.3.1. O percentual de direitos de sobras que cada subscritor que pediu reserva de sobras
poderá subscrever foi calculado pela multiplicação (x) do quociente da divisão (a) do número
total de sobras de ações disponíveis para serem subscritas pelo (b) número total de ações
efetivamente subscritas durante o prazo do exercício do direito de preferência por todos os
subscritores que pediram reserva de sobras, por (y) 100 (cem), conforme segue:
Total de Sobras (S)
Ações

subscritas

11.884.353
por

subscritores

que

36.952.669

Quantidade de Sobras para cada ação

0,321610139

pediram sobras (TAs)

subscrita (S/TAs)
Percentual de Sobras

24,27%

2.3.2. Quantidade máxima de Sobras. A quantidade máxima de Sobras que cada acionista ou
cessionário de Direito de Preferência tem o direito de subscrever, é 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)
2.4. Frações de ações. As frações de ações decorrentes do exercício do direito de subscrição das
sobras serão desconsideradas.
2.5. Preço de subscrição de Sobras. Em conformidade com o 1º Aviso aos Acionistas, as Sobras
a serem subscritas entre os acionistas que manifestarem interesse serão subscritas pelo preço
de emissão de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) por ação ordinária, calculado
pela aplicação de deságio de 15% (quinze por cento) sobre o valor base de R$ 6,57 (seis reais
e cinquenta e sete centavos) por ação ordinária;

2.6. Preço de subscrição de Sobras Adicionais. Em conformidade com o 1º Aviso aos Acionistas,
as Sobras adicionais a serem subscritas entre os acionistas que manifestarem interesse serão
subscritas pelo preço de emissão de R$5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos) por ação
ordinária, calculado pela aplicação sobre o valor base de R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete
centavos) por ação ordinária de deságio escalonado de (i) 15% (quinze por cento) aplicado sobre
o valor base da emissão, correspondente ao preço para exercício do direito de preferência e da
subscrição de Sobras; e (ii) adicional de 3% (três por cento) aplicado sobre o preço para
exercício do direito de preferência e da subscrição de Sobras obtido no item (i) para aqueles
acionistas que, após exercerem seu direito de preferência e subscrito Sobras, exercerem seu
direito de subscrever Sobras Adicionais.
3. PRAZO PARA SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
3.1. Prazo para subscrição de Sobras. O direito de subscrição de Sobras deverá ser exercido até
o dia 3 de outubro de 2019 (inclusive).
4. PROCEDIMENTO PARA SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
4.1. Subscrição por meio do Itaú. O subscritor deverá exercer seu direito à subscrição de sobras
por meio do Itaú até 3 de outubro de 2019, às 16h, horário de Brasília, em uma das agências,
mediante a assinatura do boletim de subscrição, conforme modelo a ser disponibilizado pelo
Itaú, e a entrega da documentação descrita no item 7, abaixo.
4.2. Ações custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3. O subscritor deverá exercer seu
direito à subscrição de sobras por meio de seus agentes de custódia observados os
procedimentos da Central Depositária de Ativos da B3.
5. DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE SOBRAS ALOCADA A CADA SUBSCRITOR
5.1. Comunicação pela Companhia. A Companhia comunicará oportunamente ao Itaú e à Central
Depositária de Ativos da B3 acerca da alocação final de Sobras para cada subscritor.
5.2. Divulgação aos subscritores. O Itaú disponibilizará aos subscritores, e à Central Depositária
de Ativos da B3 disponibilizará aos agentes de custódia, que por sua vez disponibilizarão aos
subscritores, as informações a respeito do número de ações efetivamente atribuídos no âmbito
das Sobras e o valor total a ser integralizado.

6. SUBSCRIÇÃO DE ADICIONAL DAS SOBRAS DE AÇÕES
6.1. Subscrição de Sobras Adicionais. No momento da subscrição das Sobras, os subscritores
que desejarem subscrever Sobras Adicionais das ações não subscritas (“Sobras Adicionais”)
deverão manifestar, mediante assinatura de boletim de subscrição de sobras conforme modelo
a ser disponibilizado pelo Itaú, sua intenção de subscrever as Sobras Adicionais. Na B3, o
investidor poderá solicitar as Sobras e os Sobras Adicionais, observados os procedimentos da
Central Depositária de Ativos da B3. Na B3, o investidor poderá solicitar as sobras e os pedidos
adicionais simultaneamente dentro do prazo estabelecidos para o exercício das sobras,
encerrado esse prazo, a Companhia informará a alocação do rateio e, no dia 15 de outubro de
2019 será realizada a liquidação financeira tanto das sobras quanto dos pedidos adicionais.
6.2. Quantidade de Sobras Adicionais a serem subscritas. Os subscritores que desejarem
subscrever Sobras Adicionais deverão indicar a quantidade de Sobras Adicionais que desejam
subscrever, que poderá chegar até à totalidade das Sobras Adicionais, a depender do interesse
dos demais acionistas na subscrição de Sobras Adicionais e/ou a efetiva integralização das
Sobras Adicionais subscritas pelos demais acionistas.
6.3. Compromisso Firme. 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 na subscrição de Sobras.
7. DOCUMENTAÇÃO PARA A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES E CESSÃO DE DIREITO DE
SUBSCRIÇÃO
7.1. Integralização das Ações Depositadas no Itaú. Os titulares de direitos de subscrição
custodiados no Itaú que desejarem exercer seu direito de preferência ou ceder tal direito,
diretamente 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 de Ativos 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 integralizá-las no ato da subscrição.
8. CRÉDITOS DOS RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO E DAS AÇÕES
8.1. Recibos de subscrição no Itaú. Os recibos de subscrição das ações subscritas em exercício
do pedido de sobras no Itaú estarão disponíveis aos subscritores em até 3 (três) dias úteis
contados da data de definição da quantidade de sobras alocadas e subscritas por cada subscritor.
8.2. Recibos de subscrição na Central Depositária de Ativos da B3. Os recibos de subscrição das
ações subscritas em exercício do pedido de sobras na B3 estarão disponíveis aos subscritores
no dia seguinte à data da integralização das respectivas ações.
8.3. Crédito das ações subscritas. As ações subscritas serão emitidas e creditadas em nome dos
subscritores 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 5º dia útil após a homologação.
9. LOCAIS DE ATENDIMENTO DO ITAÚ
9.1. 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. 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).

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
10.1. Informações adicionais. Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão ser
obtidas no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) ou com o Departamento de
Relações com Investidores da Companhia (http://www.http://ri.gafisa.com.br/), por meio do
endereço eletrônico (e-mail) ri@gafisa.com.br.
São Paulo, 26 de setembro de 2019
André Luis Ackermann
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

