GAFISA S.A.
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Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2019

1. Data, Hora e Local. No dia 9 de abril de 2019, às 17 horas, na sede social da Gafisa S.A.
(“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas,
8.501, 19º andar.
2. Convocação e Presença. Convocação enviada pelo Presidente do Conselho de ao endereço
eletrônico dos demais membros do conselho de administração. Presentes: A totalidade de
dos Membros do Conselho de Administração.
3. Composição da Mesa. Presidente: Sr. Augusto Marques da Cruz. Secretário: Sr. Marcelo
Janson Angelini.
4. Ordem do Dia. Nos termos do art. 6º do Estatuto Social, deliberar sobre o aumento do
capital social da Companhia até o limite de seu capital autorizado e fixar as condições da
emissão de novas ações.
5.

Deliberações. Foi deliberado, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, e sem
ressalvas:

(i)

Aprovar o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de novas ações
ordinárias no limite do capital autorizado de 71.031.876 (setenta e um milhões trinta e
um mil oitocentas e setenta e seis);

(ii)

Aprovar que o referido aumento de capital seja realizado mediante subscrição privada
por emissão de novas ações;

(iii)

Aprovar a contratação de instituição credenciada ou empresa especializada para validar
o critério de precificação para as novas ações a serem emitidas, estabelecendo, para
tanto, o preço da ação e o respectivo bônus de subscrição;

(iv)

Será assegurado o direito de preferência aos acionistas, os quais poderão exercer direito
no rateio das sobras, sendo atribuído, aos acionistas que derem garantia firme em tal
subscrição das sobras, um prêmio de 3% (três por cento) sobre o valor da subscrição da
referida sobra. O saldo não rateado, será vendido em bolsa pela corretora Planner
Corretora de Valores S.A.;

(v)

Autorizar que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias para
implementar o referido aumento de capital. Tão logo sejam definidos todos os detalhes
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do aumento do capital social, inclusive em relação ao direito preferência e data de corte
do referido aumento, tais informações serão divulgadas ao mercado;
(vi)

Aprovar que a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar novo capital
social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, após o
aumento de capital, seja deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, que vier a ser
convocada para decidir sobre alteração do estatuto social; e

(vii)

Encaminhar à Assembleia Geral Extraordinária do próximo dia 15 de abril de 2019 a
recomendação do Conselho de Administração para a contratação de estudo, negociação
e estruturação de captação de valores mobiliários, a serem colocados no mercado
nacional ou internacional, até o limite de USD 150,000,000.00 (cento e cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos), dentre os quais, bonds, debêntures
conversíveis/mandatárias e/ou outros instrumentos usuais de mercado, para projetos
imobiliários, por conta do planejamento de longo prazo da Companhia.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. São Paulo, 9 de abril de 2019. Assinaturas (aa) Augusto Marques da Cruz Filho,
Presidente, Marcelo Janson Angelini, Secretário. Conselheiros: Augusto Marques da Cruz
Filho, Pedro Carvalho de Mello, Roberto Luz Portella, Thomas Cornelius Azevedo
Reichenheim, e Antonio Carlos Romanoski.
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