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Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Gafisa S.A. (“Companhia”) realizada
em 26 de novembro de 2018
1. Data, Hora e Local: No dia 26 de novembro de 2018, às 14h00h, presencialmente, 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 dos
Membros do Conselho de Administração.
3. Composição da Mesa. Presidente: Mu Hak You. Secretária: Karen Sanchez Guimarães.
4. Deliberações: foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer
ressalvas, com base nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração:
(i)
aprovar a deslistagem voluntária das ações na New York Stock Exchange (“NYSE”), que
são admitidas à negociação na NYSE na forma de American Depositary Shares (“ADSs”),
representadas por American Depositary Receipts (“ADRs”) e o cancelamento do registro
perante a Securities and Exchange Commission (“SEC”), para efetivar o encerramento das
obrigações de divulgação de informações estabelecidas pelo Securities and Exchange Act;
Aprovação da alteração do Programa de ADRs da Companhia para o Nível 1, de forma a
possibilitar aos investidores que mantenham seus ADRs, podendo negociá-los em mercados de
balcão após a deslistagem; e
A autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para
operacionalizar a alteração no Programa de ADRs, incluindo: (i) o arquivamento do Form 25
perante a SEC, com cópia para a NYSE, de modo a efetivar a deslistagem dos ADRs; (ii) o
arquivamento do Form 15F perante a SEC para cancelar o registro do Programa de ADRs e
encerrar suas obrigações de divulgação nos termos do Securities and Exchange Act; (iii) todas
as aprovações necessárias perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e (iv) demais
documentos necessário perante o escriturador e depositário das ADRs.
(ii) consignar a renúncia dos srs. Guilherme Stefani Carlini (CPF/MF nº 250.514.948-89),
Rodrigo Lucas Tarabori (CPF/MF sob o nº 280.833.718-31) e Luciano do Amaral (CPF/MF nº
302.027.938-00) aos cargos de diretores estatutários da Companhia.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada
por todos os membros do Conselho. São Paulo, 26 de novembro de 2018. Assinaturas (aa) Mu
Hak You, Presidente; Karen Sanchez Guimarães, Secretária. Conselheiros: Mu Hak You, Karen
Sanchez Guimaraes, Ana Maria Loureiro Recart, Thiago Hi Joon You, Pedro Carvalho de
Mello.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.
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