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FATO RELEVANTE
GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“Gafisa” ou “Companhia”) em atendimento à Instrução
CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que em
cumprimento à decisão tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 15 de
abril de 2019, foram reemitidas na data de ontem 1.400.325 (um milhão quatrocentos e trezentas e
vinte e cinco) ações da Companhia, referentes às ações anteriormente canceladas, sejam elas (i)
1.030.325 (um milhão trinta mil e trezentas e vinte e cinco) ações canceladas em reunião do
Conselho de Administração de 19 de dezembro de 2018; e (ii) 370.000 (trezentas e setenta mil)
ações canceladas em 22 de janeiro de 2019. Dessa forma, o capital social da companhia é dividido
em 44.757.914 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser
interpretado como, bem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou
uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão Gafisa e/ou
de quaisquer outras sociedades do grupo econômico da Gafisa.
São Paulo, 24 de abril de 2019.
GAFISA S.A.
Roberto Luz Portella
Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“Gafisa” or “Company”) in accordance with CVM
Instruction 358/02, as amended, informs to its shareholders and the Market that, due to the decision
taken by the Company’s the Board of Directors meeting held on April 15, 2019 yesterday were
reissued 1,400,352 (one million four hundred thousand three hundred and twenty-five) shares
relating to the previously canceled shares, as follows (i) 1,030,325 (one million thirty thousand three
hundred and twenty-five) shares canceled at a meeting of the Board of Directors on December 19,
2018; and (ii) 370,000 (three hundred and seventy thousand) shares canceled on January 22, 2019,
which means the issuance of. Thus, the capital of the Company is divided into 44,757,914 common
shares, all registered, book-entry, and without par value.
This Material Fact is for information purposes only and must under no circumstances be construe
as, nor constitute, an investment recommendation or an offer to sell, a solicitation or an offer to
purchase any securities issued by Gafisa and/or any other company in Gafisa’s economic group.
São Paulo, April 24th, 2019.
GAFISA S.A.
Roberto Luz Portella
Chief Executive, Financial and Investor Relations Officer

