GAFISA – COMUNICADO AO MERCADO
GAFISA – ASSEMBLÉIA GERAL DE INSTALAÇÃO DE CONDONOMIO
São Paulo, 22 de novembro de 2018 - A Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3; NYSE: GFA), uma das
principais incorporadoras com foco no mercado residencial de média e alta renda no Brasil
comunica a entrega e a respectiva Assembleia Geral de Instalação de Condomínio do
empreendimento AlphaMall localizado na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro que é o
empreendimento de nº 1159 entregue pela Gafisa em todo território nacional.
O empreendimento possui salas comerciais e lojas no mall, com 53 unidades totais de 19m² até
27m², Salas com terraço descoberto de 89m² a 68m² e Quiosques com 15m²e Lojas com Jirau de
58m² a 68m² e VGV total no lançamento de 24milhões.
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Sobre a Gafisa
A Gafisa é uma das principais empresas atuando na incorporação e construção residencial no Brasil.
Fundada há mais de 60 anos, a Companhia tem seu foco em crescimento e inovação para levar bemestar, conforto e segurança a cada vez mais pessoas. Foram 15 milhões de metros quadrados
construídos, e cerca de 1.100 empreendimentos entregues sob a marca Gafisa - mais do que qualquer
outra incorporadora residencial no Brasil. Reconhecida como uma das construtoras residenciais
administradas com maior profissionalismo, a Gafisa é também uma das marcas mais respeitadas por
sua qualidade e consistência. O Grupo, além da marca Gafisa focada nos segmentos de média a alta
renda, detém ainda participação de 30% em Alphaville, uma das mais importantes empresas de
desenvolvimento urbano atuando na venda de lotes residenciais em todo o país. A Gafisa S.A. é uma
corporação com ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa (B3:GFSA3), e é a única empresa
do setor imobiliário listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:GFA) com ADR Nível III, o que
garante as melhores práticas de governança corporativa e transparência.

