Gafisa S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952 – Código CVM nº 01610-1
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

Gafisa S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952 – Código CVM nº 01610-1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
SUMÁRIO
Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481 de 17 de
dezembro de 2009 (“ICVM 481/09”), a administração da Gafisa S.A. (“Companhia” ou
“Gafisa”) vem apresentar a Proposta da Administração para os itens a serem deliberados
na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em segunda convocação no dia 30 de
abril de 2021, às 17:40 horas, no edifício da sede da Companhia, na sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1830,
cj. 32, Bloco 2, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900.

1.

OBJETO .................................................................................................................................. 3

2.

LOCAL DA AGE ....................................................................................................................... 3

3.

INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AGE ...................................................................... 3

4.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA .......................................................................................... 5

5.

CONCLUSÕES ......................................................................................................................... 5

ANEXO I ......................................................................................................................................... 6
PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES......................................................................... 6
ANEXO II ........................................................................................................................................ 9

Gafisa S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952 – Código CVM nº 01610-1
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

Senhores acionistas,
O Conselho de Administração da GAFISA S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
n.º 1830, cj. 32, Bloco 2, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543900, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o NIRE 35.300.147.952, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.545.826/0001-07, registrada
na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob
o código n.º 01610-1 (“Companhia”), vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e dos
artigos 3º e 5º da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“ICVM 481/09”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 19 de
abril de 2021, às 17:40 horas, na sede da Companhia (“AGE”), observada a legislação
societária vigente e as disposições do estatuto social da Companhia (“Proposta”).
1. OBJETO
(i)

Aprovar Plano de Remuneração Baseado em Ações.

Foi proposto Plano de Remuneração Baseado em Ações.

2. LOCAL DA AGE
Em atenção ao disposto na legislação societária, a AGE será realizada na sede da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-900.
3. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AGE

Nos termos do artigo 126, da Lei das S.A., para participar da AGE os acionistas deverão
apresentar à Companhia os seguintes documentos:
(i)

original ou cópia autenticada do documento de identidade (Carteira de
Identidade Registro Geral (RG), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do
passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais
ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública,
desde que contenham foto de seu titular);

(ii)

comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de
escrituração das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias de
antecedência da data da realização da AGE;

(iii)

na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada do
instrumento de outorga de poderes de representação com firma
reconhecida, devidamente regularizado na forma da lei; e

(iv)

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
pelo órgão competente com, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da data da realização da AGE.

O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada
(exceto no caso de autenticação digital) dos seguintes documentos, devidamente
registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de
eleição do administrador que (b.i) comparecer à AGE como representante da pessoa
jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa
jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na AGE caberá à
instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo.
Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos
documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à
administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo,
devidamente registrado no órgão competente.
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação
deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da
Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º Lei 10.406/2002
(“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a
qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a
designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma
do outorgante.

As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na
AGE por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou
instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1.º da Lei das S.A. As pessoas
jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador
constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas
do Código Civil.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das
firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão
do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila),
devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado
matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos.
A Companhia solicita aos senhores acionistas que depositem os documentos necessários
para participação na AGE, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores em via física na sede da
Companhia e, por e-mail, no endereço (ri@gafisa.com.br).
A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente a
dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação na
Assembleia Geral ora convocada. Por conseguinte, os acionistas poderão participar da
Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando
apresentarem tais documentos na abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto
no § 2º do artigo 5º da ICVM 481/09.
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA
Todos os documentos relativos aos assuntos propostos estão disponíveis à consulta de
V.Sas. nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.gafisa.com.br/), da B3
(www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores
(internet).
5. CONCLUSÕES
Pelos motivos acima enunciados, a administração da Companhia submete a presente
Proposta à apreciação de V. Sas. e recomenda a sua integral aprovação.
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ANEXO I
Informações do Anexo 13 da ICVM 481/09
__________________________________________________________

ANEXO 13
PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES
1. Fornecer cópia do plano proposto
Anexp
2. Informar as principais características do plano proposto, identificando:
a. Potenciais beneficiários
Todos os colaboradores e administradores da Companhia.
b. Número máximo de opções a serem outorgadas
Com base Plano de Opção proposto, poderão ser outorgadas, por meio
de cada Programa, Opções que poderão conferir direitos de aquisição
sobre um número de Ações que não exceda 9,00% (nove por cento) das
Ações representativas do capital social total da Companhia na database de 01 de março de 2021
c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano
Com base Plano de Opção proposto, poderão ser outorgadas, por
meio de cada Programa, Opções que poderão conferir direitos de
aquisição sobre um número de Ações que não exceda 9,00% (nove por
cento) das Ações representativas do capital social total da Companhia

na data-base de 01 de março de 2021
d. Condições de aquisição
O preço de emissão ou preço de compra (caso a Companhia opte por
utilizar Ações em tesouraria para fazer face ao exercício das Opções)
das Ações a serem adquiridas pelos Participantes do Plano de Opção
em decorrência do exercício das Opções (“Preço de Exercício”) será
determinado pelo Conselho de Administração ao tempo do
lançamento do Programa aplicável, utilizando por base o valor de
mercado das ações ordinárias nominativas da Gafisa S.A. (GFSA3) na
B3, cabendo-lhe definir o período a ser adotado para definição de
médias de cotações e, se aplicável, definir desconto sobre o valor de
mercado.
e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício
Previstos no item 6 do Plano
f. Critérios para fixação do prazo de exercício
Previstos no item 6 do Plano
g. Forma de liquidação de opções
Previstos no item 6 do Plano
h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
Previstos no item 7 do Plano

3. Justificar o plano proposto, explicando:
a. Os principais objetivos do plano
O Plano busca alinhar a Companhia, seus investidores e os beneficiários do
Plano de Opção, compartilhando riscos e ganhos, dotando a Companhia de
mecanismos eficazes para atrair, motivar e reter administradores e

colaboradores estratégicos para o cumprimento dos seus objetivos de
médio e de longo prazo.
b. A forma como o plano contribui para esses objetivos
O Plano em questão torna atrativo aos colaboradores se tornarem
acionistas da Companhia, assim alinhando a visão de seus colaboradores
aos objetivos estratégicos da Companhia e a melhoria de seus indicadores.
c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia
O Plano de Opção integra o mecanismo de remuneração variável de longo
prazo da Companhia, buscando incentivar o comprometimento dos
administradores e colaboradores com o desempenho da Companhia no
longo prazo, sendo que a entrega de Ações ao Beneficiário está
condicionada a um prazo de carência que permite o alinhamento de
interesses do beneficiário com a Companhia a longo prazo.
d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a
curto, médio e longo prazo
O plano tem o objetivo de criar programas de remuneração com várias
datas de entrega de ações, buscando assim o alinhamento aos interesses
da Companhia de curto, médio e longo prazo.
4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras
contábeis que tratam desse assunto
As despesas contábeis serão estimadas através do cálculo do valor justo das
opções a cada outorga, de acordo com o CPC 10 R1 aprovado pela Deliberação
de nº 650 da CVM de 16 de dezembro de 2010. As metodologias de precificação
do valor justo das opções consideram as seguintes variáveis: o preço de exercício,
o preço de mercado, a volatilidade da ação, a taxa de juros livre de risco, o vesting
e a vigência das opções. Como alguns parâmetros de quantificação dependem
da data da outorga e esta ainda não foi definida, os custos não podem ser
definidos precisamente. Desta forma, estimamos, com base nas provisões de
despesas relacionadas ao Plano de Opção, que os custos com a primeira outorga
sejam de R$ 20.000.000,00 os quais deverão ser reconhecidos ao longo do
período de aquisição.
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ANEXO II
Informações do Anexo 13 da ICVM 481

GAFISA S.A.
CNPJ/ME nº 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES

1.

Objetivos do Plano de Opção

1.1.

O plano de opção de compra de ações da GAFISA S.A. (“Companhia”), instituído
de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis (“Plano de Opção”),
estabelece as condições gerais para a outorga de opções (“Opções”) de aquisição
de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia (“Ações”) para empregados, administradores, executivos
e colaboradores, com objetivos de atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como
alinhar os seus interesses com os da Companhia e de seus acionistas.

2.

Participantes elegíveis

2.1.

Poderão participar do Plano de Opção todos os Administradores e colaboradores

da Companhia ou de outras sociedades sob o seu controle direto ou indireto que optem
por receber Opções utilizando de até 100% (cem por cento) da sua remuneração variável
(“Remuneração Variável”) para tanto (“Participantes”).

2.1.1. Para fins do presente Plano de Opção, “Remuneração Variável” deverá
ser entendida tanto como a bonificação a ser recebida pelo Participante em
razão do atingimento das metas da Companhia quanto como eventuais
bonificações a serem , e de acordo com sua classificação conforme
responsabilidades assumidas em decorrência das funções exercidas junto à
Companhia.

2.2.

O exercício da faculdade do Participante de receber parte ou a totalidade de sua

Remuneração Variável de forma diferida e em Opções deverá ser sinalizado à
administração da Companhia, na forma e prazos estabelecidos no âmbito interno da
Companhia. A retenção será imediata e o valor retido constituirá pagamento do preço
de exercício, sendo compensado a cada data em que as opções forem exercidas,
conforme item 6.2 abaixo.

3.

Administração do Plano de Opção

3.1.

Este Plano de Opção foi aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas da

Companhia e será administrado por seu Conselho de Administração, observado o
disposto no item 4.2.1.

3.2.

O Conselho de Administração terá amplos poderes, respeitados os limites

previstos neste Plano de Opção, para tomar todas as medidas necessárias e adequadas
para a organização e administração do presente Plano de Opção, incluindo, mas não se
limitando a:

(i)

Outorgar a Comitê todas as atribuições de administração deste plano, inclusive,

mas não se limitando, às listadas nos itens (ii) a (x) abaixo,
(ii)

criar, detalhar e aplicar normas gerais à outorga de Opções, e solucionar dúvidas

de interpretação deste Plano de Opção;
(iii)

analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano de

Opção;
(iv)

alterar, suspender ou extinguir este Plano de Opção ou quaisquer dos

Programas;
(v)

antecipar eventuais prazos de carência no âmbito deste Plano de Opção ou de

quaisquer dos Programas, inclusive na hipótese de término do vínculo dos Participantes
com a Companhia;
(vi)

decidir quanto às datas em que serão outorgadas as Opções, bem como quanto

à oportunidade de sua concessão em relação aos interesses da Companhia, preservando
os conceitos estabelecidos neste Plano de Opção;

(vii)

estabelecer critérios qualitativos e/ou quantitativos para a elegibilidade de

Participantes e outorga de Opções;
(viii)

eleger as condições das Opções a serem outorgadas, bem como a modificação

de tais condições quando necessário para adequar as Opções aos termos da lei, norma
ou regulamento superveniente;
(ix)

aprovar a emissão de novas Ações, dentro do limite do capital autorizado, para

satisfazer o exercício do direito dos Participantes de receber Ações nos termos deste
Plano de Opção ou a alienação de Ações em tesouraria para o mesmo fim; e
(x)

estabelecer e alterar os termos do Contrato de Opção (conforme abaixo

definido) a ser celebrado entre a Companhia e cada um dos Participantes.
3.2.1. Não obstante o disposto no item 3.2 acima, nenhuma decisão do
Conselho de Administração poderá, excetuados os ajustes permitidos por este
Plano de Opção e eventuais adaptações que vierem a ser realizadas em
decorrência de alterações implementadas na legislação pertinente, aumentar o
limite total das Ações que poderão ser entregues pela Companhia aos
Participantes, em virtude do exercício das Opções, conforme o previsto no item
5.1 abaixo.

3.3.

A Eleição dos Participantes será feita na forma do item 4.2.1, a critério exclusivo

dos órgãos ali indicados, podendo os Participantes serem tratados de maneira
diferenciada, não havendo, portanto, obrigação de observância der qualquer regra de
isonomia ou analogia e podendo ser estendidas a todos os Participantes as mesmas
condições, independentemente dos cargos, posições, categorias ou funções
desempenhadas pelos Participantes e de estarem inseridos em um mesmo Programa
(conforme definido abaixo).

3.4.

No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito aos

limites estabelecidos em lei, no Estatuto Social da Companhia e suas Controladas e no
presente instrumento.

4.

Termos e condições para a outorga de Opções

4.1.

O Conselho de Administração criará, com base nas políticas da Companhia e no

Plano de Opção, programas de concessão de Ações (“Programas”), nos quais
determinará, dentre outras condições: (i) os Participantes; (ii) a quantidade de Ações
objeto da outorga; (iii) a divisão da outorga em lotes, se for o caso; (iv) o período
aquisitivo para a realização da entrega das Ações objeto da outorga; (v) eventuais
restrições às Ações adquiridas com o exercício das Opções, podendo também reservar
para a Companhia opções de recompra ou direitos de preferência em caso de alienação
pelos Participantes dessas Ações, até o término do prazo e/ou cumprimento das
condições fixadas; e (vi) disposições sobre penalidades.

4.1.1. A administração está autorizada a alienar ações em tesouraria para
satisfazer o exercício do direito dos Participantes de receber Ações nos termos
deste Plano de Opções.

4.2.

Quando do lançamento de cada Programa, o Conselho de Administração fixará

os termos e as condições das Opções, os quais serão contemplados em contrato de
outorga de opção de compra de Ações a ser celebrado entre a Companhia e cada um
dos Participantes (“Contrato de Opção”), sempre de acordo com este Plano de Opção e
com o respectivo Programa.

4.2.1. Caberá ao Conselho de Administração definir o número máximo de
Opções a serem outorgadas em cada Programa, sendo certo que a determinação
da quantidade de Opções a ser outorgada para cada Participante caberá: (i) ao
presidente do Conselho de Administração, quando o Participante ocupar cargo
de Diretor estatutário ou celetista da Companhia; e (ii) à Diretoria estatutária nos
demais casos, incluindo, sem limitação, quando o Participante for empregado da
Companhia ou empregado ou administrador das sociedades direta ou
indiretamente controladas pela Companhia.

4.2.2. A formalização da quantidade individual das Opções outorgadas a cada
Participante se dará por meio de instrumento firmado pelo Presidente do
Conselho de Administração, quando o Participante ocupar cargo de Diretor
estatutário ou celetista da Companhia, ou de ata de Reunião da Diretoria, nos
demais casos, incluindo, sem limitação, quando o Participante for empregado da
Companhia ou empregado ou administrador das sociedades direta ou
indiretamente controladas pela Companhia, devendo tais documentos serem
arquivados no departamento pessoal da Gafisa.

4.3.

O Contrato de Opção deverá definir pelo menos as seguintes condições:

(i)

o número de Ações que os Participantes terão direito de adquirir ou subscrever

com o exercício da Opção, o preço por Ação e/ou as condições de sua determinação;
(ii)

o prazo inicial de carência durante o qual a Opção não poderá ser exercida e as

datas limite para o exercício total ou parcial da Opção e em que os direitos decorrentes
da Opção expirarão;
(iii)

normas sobre a entrega da Opção, em caso de sucessão dos Participantes, e

quaisquer restrições à transferência das Ações recebidas pelo exercício da Opção e
disposições sobre penalidades para o descumprimento destas restrições;
(iv)

quaisquer outros termos e condições que não estejam em desacordo com o

Plano de Opção ou o respectivo Programa.
4.3.

A entrega das Ações para os Participantes somente se dará com o implemento

das condições e prazos previstos neste Plano de Opção, nos Programas e nos Contratos
de Opção, de modo que a outorga de Opções em si não garante aos Participantes
quaisquer direitos sobre as Ações ou mesmo representa a garantia do seu recebimento.

4.4.

As Ações adquiridas com o exercício das Opções terão os direitos estabelecidos

no Estatuto Social da Companhia, neste Plano de Opção e nos respectivos Programas e
Contratos de Opção, sendo certo que, até a data de entrega das Ações para os
Participantes, estes não terão quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da
Companhia, em especial o de recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio
relativos às Ações.

4.5.

A participação de cada um dos Participantes em um Programa no escopo deste

Plano de Opção não lhe garantirá a participação em Programas posteriores. A definição
dos Participantes em cada um dos Programas competirá aos órgãos responsáveis pela
definição da quantidade de Opções do respectivo Participante, conforme item 4.2.1.

4.6.

A aceitação da outorga das Opções e a assinatura do Contrato de Opção pelo

Participante são facultativas; no entanto, mediante a assinatura do Contrato de Opção,
cada um dos Participantes concordará, de forma irrevogável e irretratável, com todas as
condições deste Plano de Opção e dos respectivos Programas. Para tal fim, este Plano
de Opção e os respectivos Programas, seus termos e suas condições são partes
integrantes dos Contratos de Opções eventualmente celebrados.

4.7.

Nenhuma Ação será entregue aos Participantes a não ser que todas as exigências

legais, regulamentares e contratuais tenham sido integralmente cumpridas.

4.8.

Nenhuma disposição do Plano de Opção, de qualquer Programa ou do Contrato

de Opção conferirá a qualquer dos Participantes direito de permanência como
administrador ou colaborador da Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com
os direitos da Companhia de interromper, a qualquer tempo, o mandato do
administrador ou o contrato de trabalho do colaborador.

5.

Volume global do Plano de Opção

5.1.

Com base no presente Plano de Opção poderão ser outorgadas, por meio de cada

Programa, Opções que poderão conferir direitos de aquisição sobre um número de

Ações que não exceda 9,00% (nove por cento) das Ações representativas do capital
social total da Companhia na data-base de 01 de março de 2021, a serem designadas
para os Participantes conforme vier a ser determinado pelo Conselho de Administração.
O número total de Ações que poderão ser adquiridas pelos Participantes, considerando
a somatória de todos os Programas ativos deste Plano de Opção, não excederá 9,00%
(nove por cento) das Ações representativas do capital social total da Companhia na database de 01 de março de 2021.

5.2.

Com o propósito de satisfazer o exercício das Opções outorgadas nos termos do

presente Plano de Opção, a Companhia poderá, conforme acima previsto: (a) emitir
novas Ações dentro do limite do capital autorizado; e/ou (b) alienar e/ou utilizar Ações
mantidas em tesouraria.

5.3.

Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no

aumento de capital decorrente do exercício das Opções de acordo com o presente Plano
de Opção, conforme previsto no art. 171, §3°, da Lei n° 6.404, de 07 de dezembro de
1976, conforme alterada.

6.

Preço de exercício, transferência das Ações e outras condições

6.1.

Até o término do período de carência aplicável, observados os procedimentos

aprovados pelo Conselho de Administração e as regras contidas em cada Contrato de
Opção, as Ações serão entregues pela Companhia aos Participantes de acordo com os
lotes e nos períodos fixados no respectivo Programa e/ou Contrato de Opção.

6.1.1. Caberá à Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias
para formalizar a entrega das Ações decorrente do exercício das Opções e
pagamento do Preço de Exercício (conforme definido abaixo).

6.2.

O preço de emissão ou preço de compra (caso a Companhia opte por utilizar

Ações em tesouraria para fazer face ao exercício das Opções) das Ações a serem
adquiridas pelos Participantes do Plano de Opção em decorrência do exercício das
Opções (“Preço de Exercício”) será determinado pelo Conselho de Administração ao
tempo do lançamento do Programa aplicável, utilizando por base o valor de mercado
das ações ordinárias nominativas da Gafisa S.A. (GFSA3) na B3, cabendo-lhe definir o
período a ser adotado para definição de médias de cotações e, se aplicável, definir
desconto sobre o valor de mercado.

6.2.1. O Preço do Exercício deverá ser pago à Companhia na forma e nos prazos
estabelecidos em cada Programa, com recursos próprios dos Participantes ou
com parte do valor da Remuneração Variável a que fizer jus o Participante,
conforme sua sinalização.

6.2.2. Caso o Participante tenha optado por utilizar parte da Remuneração
Variável para realizar o pagamento do Preço de Exercício, será utilizado o valor
líquido da Remuneração Variável para o cálculo do número de Ações a serem
entregues a cada Participante em virtude do exercício das Opções.

6.2.3. Ao indicar sua participação neste Plano de Opções, o Participante
autoriza a Companhia de forma irrevogável e irretratável a (i) efetuar o desconto
e retenção da parcela da Remuneração Variável selecionado para sua
participação diretamente em seu contracheque; (ii) por conta do item 6.2.3.”i”,
considerar seu exercício da opção, condicionada à manutenção de sua condição
de empregado, administrador, executivo ou colaborador da Companhia,
observado o disposto na Seção 7 abaixo.

6.3.

Os Participantes estarão sujeitos às regras restritivas quanto ao uso de

informações privilegiadas aplicáveis às companhias abertas em geral e àquelas
estabelecidas pela Companhia.

6.4.

A Companhia entregará as Ações cumprido o término do período de carência

aplicável e observadas as regras contidas em cada Contrato de Opção.

6.5.

Após o término do período de carência referido no item 6.4 acima, caberá à

Companhia tomar todas as providências necessárias para formalizar a entrega das
Ações.

7.

Desligamento, Aposentadoria, Invalidez e Falecimento dos Participantes

7.1.

Os membros do Conselho de Administração estabelecerão, em cada Programa

e/ou Contrato de Opção, as regras aplicáveis aos casos de desligamento de Participantes
da Companhia, em virtude do término do contrato de trabalho, término de mandato,
destituição ou renúncia a cargo executivo, bem como aos casos de aposentadoria,
invalidez permanente ou falecimento de Participantes, de maneira geral.

7.1.1. Observado o disposto no item 3.2.(iv) e o que vier a ser aprovado pelo
Conselho de Administração, na hipótese de término do vínculo dos Participantes
com a Companhia por solicitação dos Participantes, despedida com ou sem justa
causa, destituição do cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou
falecimento,

restarão

automaticamente

extintas

de

pleno

direito,

independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as opções que lhe
tenham sido outorgadas, mas ainda não sejam exercíveis.

7.1.2. Em cada Programa ou individualmente em cada Contrato de Opção, o
Conselho de Administração poderá fixar regras específicas para a manutenção
de Opções em caso de desligamento, quando julgar necessário para o melhor
atendimento dos objetivos do Plano e para melhor atingimento do alinhamento
pretendido, considerando, dentre outros fatores, a importância e a contribuição
do respectivo Beneficiário e sua posição na Companhia, alterações na
composição do controle da Companhia e circunstâncias excepcionais.

8.

Ajustes

8.1.

Se o número de Ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído

como resultado de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos ou
conversão de ações de uma espécie ou classe em outra, ou conversão em outros valores
mobiliários emitidos pela Companhia, serão feitos ajustes apropriados no número de
ações objeto dos Programas e Contratos de Opção para corrigir distorções, desde que
ainda não tenham entregues aos Participantes.

8.1.1. Os ajustes segundo as condições do item 8.1 acima serão feitos pelo
Conselho de Administração e tal decisão será definitiva. Nenhuma fração de
Ações será vendida ou emitida em razão de qualquer desses ajustes.

8.2.

Na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou

reorganização da Companhia, na qual a Companhia não seja a sociedade remanescente
ou, em sendo a sociedade remanescente, deixe de ter suas Ações admitidas à
negociação em bolsa de valores, os Contratos de Opção dos Programas em vigência, a
critério do Conselho de Administração, poderão: (i) ser transferidos para a companhia
sucessora; (ii) ter seus prazos de carência antecipados; ou (iii) ser mantidos e liquidados
em dinheiro.

9.

Vigência do Plano de Opção

9.1.

O Plano de Opção entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembleia Geral

da Companhia.

9.2.

O presente Plano de Opção vigorará até a Assembleia Geral definir e aprovar um

novo plano ou até a decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração de
encerrar o presente Plano de Opção.

9.3.

O término do Plano de Opção não afetará a eficácia das Opções outorgadas cujo

prazo de exercício ainda esteja em vigor, nos termos dos Programas e/ou Contratos de
Opção em vigor, sem prejuízo da possibilidade de o Conselho de Administração
antecipar seus prazos de carência.

10.

Disposições gerais

10.1. Adesão. Exceto nas hipóteses expressamente previstas neste Plano de Opção, a
assinatura do Contrato de Opção implicará a expressa, irrevogável e irretratável
aceitação de todos os termos do Plano de Opção e dos Programas pelos Participantes,
os quais se obrigam, plena e integralmente, a cumprir.

10.2. Execução Específica. As obrigações contidas no Plano de Opção, nos Programas
e nos Contratos de Opção são assumidas em caráter irrevogável, valendo como título
executivo extrajudicial nos termos da legislação processual civil, obrigando as partes
contratuais e seus sucessores a qualquer título e a todo tempo, obedecidas as
disposições específicas sobre sucessão dispostas neste Plano de Opção.

10.3. Cessão. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano de Opção, dos Programas
e dos Contratos de Opção são pessoais e intransferíveis e não poderão ser cedidos ou
transferidos, no todo ou em parte, por qualquer das partes, nem dados como garantia
de obrigações, sem a prévia anuência escrita da outra parte.

10.4. Novação. Fica expressamente convencionado que não constituirá novação a
abstenção de qualquer das partes do exercício de qualquer direito, poder, recurso ou
faculdade assegurado por lei, pelo Plano de Opção, pelos Programas ou Contratos de
Opção, nem a eventual tolerância de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações
por qualquer das partes, que não impedirão que a outra parte, a seu exclusivo critério,
venha a exercer a qualquer momento esses direitos, poderes, recursos ou faculdades,
os quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei.

10.5. Foro. Fica eleito o foro da comarca da Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de
Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
controvérsias que possam surgir com relação ao Plano de Opção, aos Programas e/ou
aos Contratos de Opção.

10.6. Casos Omissos. Os casos omissos, dúvidas ou divergências que possam surgir por
parte da Companhia e/ou dos Participantes com relação ao Plano de Opção, Programas
e/ou Contratos de Opção serão regulados pelo Conselho de Administração. Qualquer
entrega de Ações em virtude do exercício das Opções por meio do presente Plano de
Opção fica sujeito a todos os termos e condições aqui estabelecidos, que prevalecerão
em caso de inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento
mencionado neste instrumento.

10.7. A outorga de Opções nos termos deste Plano de Opção não impedirá a
Companhia de se envolver em operações de reorganização societária, tais como
transformação, fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, alienação ou
aquisição de controle direto ou indireto, originário ou derivado. Nessas
hipóteses, o Conselho de Administração terá poder de alterar as condições dos
Contratos de Opção nos termos definidos pela Companhia e as sociedades
envolvidas em tais operações, exclusivamente para a manutenção dos direitos
dos Participantes, podendo prever o seguinte: (i) a substituição dos direitos de
aquisição de Ações por ações de outra classe ou espécie, ações, quotas ou outros
valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da Companhia; ou (ii) a
antecipação da aquisição do direito de aquisição das Ações, de forma a assegurar
a inclusão das ações correspondentes na operação em questão; ou (iii) o
pagamento em dinheiro da quantia a que os Participantes fariam jus nos termos
deste Plano de Opção.
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