GAFISA S.A.
CNPJ/MF n 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

GAFISA S.A. (Bovespa, GFSA3; NYSE, GFA) (“Companhia” ou “Gafisa”), dando
continuidade às informações divulgadas aos acionistas e ao mercado em 22 de fevereiro de
2017 e 19 de abril de 2017, vem comunicar que:
1.
Em 22 de abril de 2017 encerrou-se o prazo de 60 dias previsto no previsto no Art. 174
da Lei nº 6.404/76 para a oposição de credores em relação à redução do capital social da
Companhia, no montante total de R$219.510.000,00 (“Redução de Capital Gafisa”), conforme
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de fevereiro de 2017, às 11h,
sem qualquer oposição de credores à Redução de Capital Gafisa.
2.
Tendo em vista que a conclusão da Redução de Capital Gafisa era a condição para a
entrega das ações da Construtora Tenda S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ/MF sob o nº
71.476.527/0001-35, NIRE 35.300.348.206 (“Tenda”), subsidiária integral da Companhia, nos
termos e para os fins do artigo 253, I, da Lei 6.404/76 (“Direito de Preferência”), as ações de
Tenda adquiridas no âmbito do Direito de Preferência serão entregues aos adquirentes no dia
4 de maio de 2017, data em que se inicia a listagem e início dos negócios da Tenda no segmento
tradicional da BM&FBOVESPA.
3.
Da mesma forma, a Redução de Capital Gafisa será efetivada, mediante a entrega aos
acionistas da Companhia, a título de reembolso do capital reduzido, de 1 ação ordinária da
Tenda para cada 1 ação ordinária de Gafisa de sua titularidade, excluídas as ações em
tesouraria, de acordo com o cronograma abaixo:


27 de abril de 2017 (inclusive): último dia para negociação de ações da Companhia
com direito ao recebimento de ações da Tenda em decorrência da efetivação da
Redução de Capital Gafisa. A posição do acionista no fechamento do mercado nesta
data é que dará direito ao recebimento das ações da Tenda na proporção acima descrita.



28 de abril de 2017: data a partir da qual as ações da Companhia passarão a ser
negociadas ex-redução de capital.



4 de maio de 2017: data da entrega efetiva das ações da Tenda aos acionistas da
Companhia.
São Paulo, 24 de abril de 2017.

André Bergstein
Diretor de Relações com Investidores

