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FATO RELEVANTE
GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3) (“Gafisa” ou “Companhia”) informa que, nesta data, foi
aprovada a convocação de assembleia geral extraordinária, a ser realizada, se em primeira
convocação, em 11 de dezembro de 2017 (“Assembleia”), para deliberar sobre o aumento do
capital social da Companhia em até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com a
possibilidade de homologação parcial caso ocorra a subscrição de, no mínimo,
R$ 200.000.010,00 (duzentos milhões e dez reais), mediante a emissão, para subscrição
privada, de, no mínimo, 13.333.334 (treze milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta
e quatro) e, no máximo, 20.000.000 (vinte milhões) de novas ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preço por ação de R$ 15,00, fixado com
base no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404/76 (“Aumento de Capital”).
O Aumento de Capital está inserido nos planos da Companhia de reforçar a disponibilidade de
caixa, fortalecer sua estrutura de capital face ao seu atual nível de endividamento, e viabilizar
o posicionamento estratégico e operacional da Companhia nesse novo ciclo do mercado
imobiliário.
A Wishbone Management, LP, acionista da Companhia, em conjunto com a Conifer Capital
Management, LLC e fundos de investimento sob gestão de suas afiliadas (“Investidores”),
comprometeram-se a subscrever ações e eventuais sobras, no contexto do Aumento de Capital,
mediante o exercício dos respectivos direitos de preferência, de sorte a garantir a subscrição do
montante mínimo de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), dependendo, o montante
a ser efetivamente contribuído, do exercício do direito de preferência e da subscrição de sobras
pelos demais acionistas da Companhia. O compromisso de subscrição dos Investidores está
condicionado, ainda, (i) à postergação do vencimento de dívidas da Companhia em montante
de, no mínimo, R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), para 2020 e 2021, e (ii) à
ausência de efeitos adversos relevantes.
Informações mais detalhadas sobre o Aumento de Capital serão disponibilizadas no edital de
convocação e na proposta da administração a serem divulgados, ainda nesta data, no site de
Relações com Investidores da Companhia (www.gafisa.com.br/ri/), e nos sites da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br).
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