GAFISA S.A.
CNPJ/MF n 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018
1.
Data, Hora e Local: No dia 28 de fevereiro de 2018, às 15h00, por conferência telefônica,
conforme autorizado pelo art. 21, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
2.
Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a participação de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, os
Srs. Sandro Rogério da Silva Gamba e Carlos Eduardo Moraes Calheiros.
3.
Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Janine Maria Corrêa
Pupo.
4.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram,
por unanimidade de votos, homologar parcialmente o aumento de capital aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2017, tendo em vista a
subscrição e integralização, em moeda corrente nacional, de 16.717.752 (dezesseis milhões
setecentas e dezessete mil setecentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias, a um preço
por ação de R$ 15,00 (quinze reais), sendo R$ 0,01 destinado ao capital social e R$ 14,99 para
reserva de capital, nos termos do artigo 182, § 1º, “a”, da Lei nº 6.404/76 (“Aumento de
Capital”).
4.1.
Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da
Companhia passou dos atuais R$ 2.521.151.187,74 (dois bilhões, quinhentos e vinte e um
milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos),
dividido em 28.040.162 (vinte e oito milhões, quarenta mil, cento e sessenta e duas) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 2.521.318.365,26 (dois
bilhões, quinhentos e vinte e um milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco
reais e vinte e seis centavos), dividido em 44.757.914 (quarenta e quatro milhões setecentas e
cinquenta e sete mil, novecentas e quatorze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, tendo a subscrição total, incluindo o valor destinado à reserva de capital,
atingido o valor R$ 250.766.280,00 (duzentos e cinquenta milhões, setecentos e sessenta e seis
mil e duzentos e oitenta reais).
4.2.
Oportunamente, a administração irá submeter à deliberação e aprovação da assembleia
geral a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o Aumento
de Capital ora homologado.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. Assinaturas: Odair Garcia Senra (Presidente), Janine Maria Corrêa Pupo
(Secretária). Conselheiros: Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco

Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Júnior, Maurício Marcellini
Pereira e Rodolpho Amboss.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.
Mesa:

_________________________________
Odair Garcia Senra
Presidente da Mesa

_________________________________
Janine Maria Correa Pupo
Secretária
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