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FATO RELEVANTE
GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3) (“Gafisa” ou “Companhia”) comunica que, tendo em
vista o exposto no Fato Relevante publicado em 02 de agosto de 2018 que poderá resultar
na eleição da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia por
um único grupo de acionistas, sem que tal concentração no poder decisório seja
acompanhada, desde logo, de benefício para todos os demais acionistas da Gafisa, seu
Conselho de Administração autorizou, nesta data, que a administração da Companhia
desenvolva potenciais alternativas estratégicas, inclusive por meio da aquisição do controle
da Companhia por terceiros ou de uma combinação de negócios, ainda que tal movimento
também possa resultar na substituição do Conselho, ficando a diretoria autorizada a
contratar assessores financeiros e jurídicos para auxiliar a Companhia nesse processo.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados se e tão logo se
tome qualquer decisão a este respeito.
São Paulo, 14 de agosto de 2018.
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MATERIAL FACT
GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3) (“Gafisa” or “Company”) informs that, according to the
content of the Material Fact released on August 2, 2018 which may result in the election of
all Board Members of the Company by a single group of shareholders, without this
concentration in the decision-making power being immediately followed by a benefit for all
other shareholders, its Board of Directors authorized, on this date, that the Company’s
Management develops potential strategic alternatives, inclusive by means of acquisition of
the Company’s control by third parties or a business combination, even if such move may
also result in the replacement of the entire Board. Thus, the Board of Executive Officers is
authorized to engage financial and legal advisors to assist the Company in this process.
Gafisa will keep its shareholders and the market in general informed as soon as, and if, it
makes any decision in this regard.

São Paulo, August 14, 2018.
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