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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, SP, Brasil, 31 de março de 2017 - A GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3)
(“Gafisa” ou “Companhia”), disponibiliza ao mercado comunicado recebido na data de
hoje de seus acionistas Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º andar,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.451.668/0001-79 e Polo Capital Internacional Gestão
de Recursos Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Ataulfo de Paiva 204, 11º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
08.990.773/0001-74 (denominados conjuntamente de “Investidor”), para os fins do
disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/02, nos seguintes termos:
1. O Investidor diminuiu sua participação relevante para 8,09% do total do capital social
da Companhia, por meio da alienação de ações ordinárias de emissão da Companhia
pelo conjunto de fundos/carteiras geridos por ele, que agora totalizam uma participação
de 2.269.397 ações ordinárias da Companhia, incluindo 53.738 American Depositary
Receipts, cada qual representando 2 ações;
2. O Investidor declara que o objetivo das participações societárias acima mencionadas
continua sendo estritamente de investimento, não objetivando alteração da composição
do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia;
3. Além disso, o Investidor declara não deter debêntures conversíveis em ações emitidas
pela Companhia, nem quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações de emissão
da Companhia ou instrumentos financeiros derivativos referenciais em tais ações, sejam
de liquidação física ou financeira; e
4. Por fim, o Investidor 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.
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