GAFISA S.A.
CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
A GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“GAFISA” ou “Companhia”), em complemento ao Aviso
ao Acionistas divulgado em 11 de maio de 2020 e reapresentado em 14 de maio de 2020, e ao
Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de maio de 2020 e reapresentado em 27 de maio de
2020, esclarecendo dúvidas de seus acionistas, a Companhia reitera os prazos referentes ao
direito de preferência no aumento de capital em curso.

•

Negociação dos direitos de subscrição (GFSA1)

Hoje, dia 09 de junho de 2020 é o último dia para comprar e vender os ativos na bolsa.

•

Exercício dos direitos de subscrição

O prazo para exercer o direito de subscrição diretamente na sua corretora, em função das regras
da B3, é até o dia 12 de junho 2020 (1 dia útil antes do final do prazo do direito de preferência).
No dia 15 de junho de 2020, o exercício do direito de preferência deve ser feito diretamente no
Escriturador Itaú.
•

Contatos

O esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Escriturador Itaú, poderá ser feito em dias úteis,
das 9h às 18h, por meio do Atendimento Exclusivo aos Investidores, nos números (11) 30039285 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7209285 (demais localidades).
Continuamos à disposição para atender e esclarecer as dúvidas de nossos acionistas através do
e-mail: ri@gafisa.com.br, pelo website: ri.gafisa.com.br e pelo telefone: (11) 3025 9242.

São Paulo, 09 de junho de 2020.

GAFISA S.A.

Ian Andrade
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

GAFISA S.A.
CNPJ/MF 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Publicly-held Company
NOTICE TO THE MARKET
GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“GAFISA” or “Company”), complementing the Notice to
Shareholders released on May 11, 2020, and restated on May 14, 2020, and Notice to the Market
released on May 22, 2020, and restated on May 27, 2020, clarifying doubts from our
shareholders, the Company reaffirm the deadlines regarding subscription rights on the current
capital increase.

•

Negotiation of subscription rights (GFSA1)

Today, June 09, 2020 is the last day to buy or sell the subscription right on the stock exchange
(B3).
•

Exercise of the subscription rights

The term to exercise the subscription right directly with your brokerage house, according to B3’s
rules, runs until June 12, 2020 (1 business day before the end of the preemptive right term).
On June 15, 2020, the exercise the subscription right may be done only directly with Itaú.

•

Contacts

You may clarify your doubts with the bookkeeping agent Itaú, on business days, from 9:00 a.m.
to 6:00 p.m. via Investors Exclusive Services, through telephone numbers (5511) 3003-9285 (city
capital and metropolitan region) or toll-free number 0800 7209285 (other locations).
We remain at the disposal of our shareholders to clarify their doubts via e-mail:
ri@gafisa.com.br, website: ri.gafisa.com.br and telephone: (5511) 3025 9242.

São Paulo, June 09, 2020.

GAFISA S.A.
Ian Andrade
Chief Financial and Investor Relations Officer

