Gafisa Arquiva Formulário 6-K com a Atualização de Informações que Pretende
Apresentar no Relatório Anual Revisado no Formulário 20-F para 2009 e no
Relatório Anual no Formulário 20-F para 2010
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA - São Paulo, 17 janeiro de 2012 – Gafisa S.A. (Bovespa:
GFSA3; NYSE: GFA), A Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3; NYSE:GFA), a principal incorporadora residencial
do Brasil, arquivou junto à Securities and Exchange Commission dos EUA ("SEC") o Relatório mais
recente no Formulário 6-K, que atualiza algumas informações financeiras não auditadas que pretende
incluir em seu Relatório Anual revisado no Formulário 20-F para 2009 e seu Relatório Anual no Formulário
20-F para 2010 após a conclusão de uma nova auditoria de 2009 pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes ("PwC" ).
O Formulário 6-K pode ser encontrado no website da SEC e no site da Companhia em
www.gafisa.com.br/ri.
Em 01 de abril de 2011, a Companhia emitiu um Relatório no Formulário 6-K anunciando sua decisão de
reafirmar o Formulário 20-F de 2009 previamente divulgado, como resultado de erros identificados no
relatório. Conforme divulgado no Formulário 6-K mais recente da Companhia publicado em 27 junho de
2011, a Ernst & Young Terco Auditores Independentes SS ("Ernst & Young Terco") renunciou ao cargo de
empresa independente de contabilidade da Companhia para o período de 2009, para fins de seus
registros junto à SEC e, como afirmado no Relatório mais recente da Empresa no Formulário 6-K
publicado em 07 de julho de 2011, a PwC passou a ser auditor independente para o período de 2009,
para os fins de arquivamentos junto à SEC. No entanto, a Ernst & Young Terco permanece como auditor
independente para o período de 2009, para fins de demonstrações financeiras no padrao local (Brazilian
GAAP) arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários Brasileiro (CVM).
A Companhia esta comprometida com apresentação do respectivo Relatório Anual revisado no Formulário
20-F para o período de 2009 e, conseqüentemente, o seu Relatório Anual no Formulário 20-F para 2010,
o mais rápido possível, após a conclusão dos trabalhos de auditoria PwC.
Nesse meio tempo, a Companhia divulga no Formulário 6-K, as informações não auditadas que pretende
incluir em seu Relatório Anual revisado no Formulário 20-F para 2009 e seu Relatório Anual no Formulário
20-F para 2010 uma vez que a nova revisao pela PwC esteja concluída. As informações contidas no
Formulário 6-K não incluem demonstrações financeiras auditadas, relatórios de auditoria ou anexos
relevantes no Formulário 20-F ou certificações para cada ano respectivo.
Foi concedida a Gafisa uma prorrogação para 15 julho de 2012 pela NYSE nos termos do artigo 802.01E
que permite a continuidade da listagem de ADRs da Companhia na NYSE em conexão com a
apresentação tardia do relatório anual sobre a 20-F.
Sobre a Gafisa
A Gafisa é líder na incorporação residencial, com presença nacional atendendo a todos os segmentos demográficos do
mercado brasileiro. Estabelecidos há mais de 57 anos, já concluímos e vendemos mais de 1000 empreendimentos sob
a marca Gafisa, e construímos mais de 12 milhões de metros quadrados de residências, 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 e conhecidas do mercado imobiliário,
reconhecida entre potenciais adquirentes, corretores, financiadores, proprietários de terrenos, competidores, e
investidores por sua qualidade, consistência, e profissionalismo. Entre nossas marcas mais famosas estão a Tenda,
que atende ao segmento de habitações destinadas à baixa renda, e a Gafisa e Alphaville, que oferecem uma
variedade de opções residenciais com foco do segmento médio ao alto. A Gafisa S.A. é negociada no segmento do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA (BOVESPA:GFSA3) e na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE:GFA).
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Este comunicado contém considerações futuras sobre as perspectivas do negócio estimativas de resultados operacionais e financeiros
e perspectivas de crescimento da Gafisa. Estas são apenas projeções e como tais baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração da Gafisa em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de negócios da
Companhia.Tais considerações futuras dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado regras governamentais
pressões daconcorrência do desempenho do setor e da economia brasileira entre outros fatores sujeitos a mudanças sem aviso prévio..

