GAFISA ANUNCIA OS RESULTADOS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA - São Paulo, 14 de maio de 2012 – Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3; NYSE:
GFA), a principal incorporadora residencial diversificada do Brasil, anuncia hoje os resultados das Assembleias
Gerais Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE), realizadas no último dia 11 de maio de 2012, na sede da
Companhia em São Paulo.
A agenda da assembleia incluía: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) fixar o número
de membros que deverá compor o Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleger os membros do
Conselho de Administração da Companhia, em razão do término do mandato; (iv) fixar o valor da remuneração
global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2012; (v) instalar e fixar o número de
membros que deverá compor o Conselho Fiscal da Companhia; (vi) eleger os membros do Conselho Fiscal em
razão do término de mandato; e (vii) fixar o valor da remuneração global a ser paga aos membros do Conselho
Fiscal da Companhia no exercício de 2012.
Todos os itens foram aprovados pela maioria dos acionistas, e o processo de voto múltiplo foi instalado para a
eleição dos membros do Conselho de Administração.
De acordo com os resultados da votação, o Conselho de Administração da Gafisa será formado por oito membros
independentes, dos quais quatro são membros atuais do Conselho. Os membros atuais são Guilherme Affonso
Ferreira, José Écio Pereira da Costa Junior, Gerald Dinu Reiss e Henri Phillippe Reichstul. Os quatro novos
membros são Claudio José Carvalho de Andrade, Nelson Machado, Mauricio Marcellini Pereira e Rodolpho
Amboss. Odair Garcia Senra retorna ao Conselho como membro não-independente.
Já o Conselho Fiscal será formado pelos seguintes membros: Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior, Adriano
Rudek de Moura e Luis Fernando Brum de Melo. Marcello Mascotto Iannalfo, Paulo Ricardo de Oliveira e Laiza
Fabiola Martins de Santa Rosa serão membros suplentes do Conselho Fiscal.
A Assembléia Geral Extraordinária não atingiu quórum mínimo para sua instalação.
Duilio Calciolari, Presidente da Gafisa, afirmou: "Espero trabalhar muito próximo do Conselho recém eleito e saúdo
a chegada dos novos membros. A Gafisa já está executando seu novo plano estratégico, e com o novo plano,
esperamos voltar ao caminho da geração de caixa e de rentabilidade, restaurando assim o valor aos nossos
acionistas. O papel do Conselho é fundamental para nos ajudar a atingir essas metas”.
A Ata da Assembleia Geral Ordinária já se encontra no site de Relações com Investidores da Gafisa
www.gafisa.com.br/ri, e foi arquivada na CVM e na SEC.
Sobre a Gafisa
A Gafisa é líder na incorporação residencial diversificada, com presença nacional e atendendo a todos os segmentos demográficos do
mercado brasileiro. Estabelecidos há 57 anos, já 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 entre potenciais adquirentes, corretores, financiadores, proprietários de
terrenos, concorrentes e investidores por sua qualidade, consistência, e profissionalismo. Entre nossas marcas mais famosas estão Tenda, que
atende ao segmento acessível/de entrada, 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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Este release contem 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, de regras governamentais, pressões da concorrência, do
desempenho do setor e da economia brasileira entre outros fatores sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
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