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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”), informa ao mercado
em geral que identificou uma alteração criminosa em seu ambiente de tecnologia da
informação – do tipo ransomware - tendo prontamente acionado os seus protocolos internos
de segurança da informação com o objetivo de identificar as causas do incidente e mitigar
seus impactos.
As operações da Gafisa não foram interrompidas, e seu time de tecnologia da informação
está apurando a extensão do ataque cibernético e seus efeitos.
A Companhia mantém atualizações frequentes de sua rede, e investe continuamente nos
seus processos de tecnologia visando preservar a segurança dos seus sistemas e evitar
qualquer tentativa de invasão e faz uso de tecnologias com padrões rígidos de segurança,
compatíveis com suas atividades, e manterá comunicação a respeito de qualquer informação
relevante relacionada a este evento.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022
Ian Andrade
Diretor de Relação com Investidores
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GAFISA S.A.
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Publicly Traded Company
NOTICE TO MARKET

GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) ("Gafisa" or "Company"), informs the market that
it was identified a criminal ransomware attack in its information technology environment, and
immediately activated its internal information security protocols in order to identify the causes
of the incident and mitigate its impacts.
Gafisa's operations were not interrupted, and its information technology team is investigating
the extension of the cyber-attack and its effects.
The Company maintains frequent updates of its network, and continually invests in its
technology processes to preserve the security of its systems and prevent any attempts of
intrusion, and makes use of technologies with strict security standards, compatible with its
activities, and will maintain communication regarding any relevant information related to this
event.

São Paulo, February 16, 2022
Ian Andrade
Investor Relations Officer
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