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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, SP, Brasil, 20 de junho de 2013 - A GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3)
(“Gafisa” ou “Companhia”), disponibiliza ao mercado comunicado recebido na data de
hoje de seus acionistas Goldman Sachs International, com sede em Peterborough Court,
133 Fleet Street, London EC4A 2BB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.987.216/000106 e Goldman Sachs & Co., com sede em 200 West Street, New York, NY 10282,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.479.103/0001-08 (“Investidor”), para os fins do
disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/02, nos seguintes termos:
1. O Investidor adquiriu 3.507.482 ações ordinárias de emissão da Companhia,
atingindo participação relevante de 5,30% do total do capital social da Companhia,
totalizando uma participação de 22.782.693 ações ordinárias da Companhia em 11 de
junho de 2013. As 22.782.693 ações de emissão da Companhia detidas pelo Investidor
consistem em (i) 10.522.113 ações ordinárias; (ii) 817.790 American Depository
Receipts, cada qual representando 2 ações ordinárias; (iii) 10.400.000 contratos de
opção de call que outorgam ao Investidor o direito de adquirir 10.400.000 ações em ou
até 19 de agosto de 2013; e (iv) 225.000 contratos de opção de call que outorgam ao
Investidor o direito de adquiri 225.000 ações em ou até 15 de julho de 2013.
2. O Investidor declara que o objetivo das participações societárias acima mencionadas
é de investimento minoritário, não objetivando alteração do controle acionário ou da
estrutura administrativa da Companhia e, atualmente, o Investidor não visa deter uma
quantidade específica das ações da Companhia;
3. Além disso, o Investidor declara não deter, direta ou indiretamente, debêntures
conversíveis em ações emitidas pela Companhia; e
4. Por fim, o Investidor declara que não celebrou qualquer contrato ou acordo que
regule o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
emitidos pela Companhia.
São Paulo, 20 de junho de 2013.
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