Gafisa arquiva relatórios 20-F 2011 e 2010 com a SEC
SAO PAULO, 7 de Julho, 2012 — Gafisa S.A. (NYSE: GFA; Bovespa: GFSA3), incorporadora e
construtora líder no mercado brasileiro, arquivou os relatórios anuais 2011 e 2010 no Formulário 20-F
com a Securities and Exchange Commission (SEC) nos EUA e publicou esses documentos em seu site na
www.gafisa.com.br/ri. Com o arquivamento a Companhia está em conformidade e em dia com suas
obrigações junto a SEC.
Por favor, clique aqui para acessar o 20-F da Gafisa.
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=gafisa&match=contains&action=getcompany
O 20-F da Gafisa também pode ser baixado em formato pdf do nosso acervo de relatórios em
http://www.gafisa.com.br/ir.
Detentores de valores mobiliários da Gafisa (incluindo detentores de ADRs da Gafisa) podem receber
uma cópia impressa desses documentos, que contém as demonstrações financeiras completas e auditadas,
livre de encargos, e a pedido. Para uma cópia desses relatórios, pedidos devem ser direcionados à:
Luciana Doria Wilson
Investor Relations
Av. Nacoes Unidas 8,501 - 19th Floor
05425-070 - Sao Paulo, SP - Brazil
phone: + 55 11 3025-9305
fax: + 55 11 3025-9348
Email: ir@gafisa.com.br
Sobre a Gafisa
A Gafisa é líder em incorporação residencial diversificada, tem presença nacional e atende todos os
segmentos demográficos do mercado brasileiro. Há 57 anos concluímos e vendemos mais de 1.000
empreendimentos e construímos mais de 12 milhões de metros quadrados de residências, mais do que
qualquer outra incorporadora residencial no Brasil. A Gafisa é também uma das marcas mais respeitadas e
conhecidas do mercado imobiliário, reconhecida por sua qualidade, consistência, e profissionalismo.
Entre nossas marcas mais famosas estão Tenda, que atende ao segmento Econômico, além de Gafisa e
Alphaville, que oferecem uma variedade de opções residenciais para os segmentos de média e alta renda.
A Gafisa S.A. é negociada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA (BOVESPA:GFSA3) e na Bolsa de
Valores de Nova York (NYSE:GFA).
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