GAFISA S.A.
CNPJ/ME nº 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL
A Gafisa S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“Companhia”), dando continuidade às
informações divulgadas nos Avisos aos Acionistas de 15 de agosto de 2019 e 26 de
setembro de 2019 comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração da Companhia, na presente data, homologou o aumento
privado de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
conforme os termos deliberados em reunião realizada em 15 de agosto de 2019
(“Aumento de Capital”).
No âmbito do Aumento de Capital, foram subscritas 48.968.124 (quarenta e oito
milhões, novecentas e sessenta e oito mil, cento e vinte e quatro), nominativas,
escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$ 272.695.895,76 (duzentos e
setenta e dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco
reais e setenta e seis centavos), correspondentes à totalidade das ações disponíveis
para subscrição no âmbito do Aumento de Capital, sendo: (i) 37.083.771 (trinta e
sete milhões oitenta e três mil setecentas e setenta e uma) ações ordinárias,
subscritas e integralizadas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência
ao preço de R$5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos), no valor total de R$
206.927.442,18 (duzentos e seis milhões novecentos e vinte e sete mil quatrocentos
e quarenta e dois reais e dezoito centavos); (ii) 8.470.377 (oito milhões,
quatrocentas e setenta mil, trezentas e setenta e sete) ações ordinárias, subscritas
e integralizadas pelos acionistas que subscreveram as sobras do aumento de capital
ao valor unitário de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo
R$47.264.703,66 (quarenta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil
centavos);e 3.413.976 (três milhões, quatrocentas e treze mil, novecentas e setenta
e seus)

ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelos acionistas que

subscreveram adicionais de sobras do aumento de capital ao valor unitário de R$
5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), perfazendo R$18.503.749,92 (dezoito
milhões, quinhentos e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois
centavos);e
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Desta forma, o capital social integralizado da Companhia passa dos atuais
R$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),
composto por 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 R$2.926.280.318,14 (dois bilhões, novecentos e vinte e seis milhões, duzentos
e oitenta mil, trezentos e dezoito reais e catorze centavos), dividido em 120.000.000
(cento e vinte milhões) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
As novas ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital serão idênticas às ações
já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o
capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados
pela Companhia a partir desta data, em igualdade de condições com as demais ações
já existentes.
Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas 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, 23 de outubro de 2019
André Luis Ackermann
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

