GAFISA S.A.
CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
Mapa Sintético de Votação da Assembleia Geral Extraordinária da GAFISA S.A. realizada
em 15 de abril de 2015 Às 09h
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Descrição da Deliberação

Voto

Quantidade de Ações2

(i) Suspender o exercício de
direitos do acionista GWI
Asset Management S.A. e dos
demais integrantes do Grupo
GWI.
(ii) Autorizar o Conselho de
Administração à contratação
de Banco ou Consultoria de
primeira
linha
para
a
elaboração de novo Plano
Estratégico de longo prazo
para a Companhia.

Aprovar

12.525.694

Rejeitar

10.566

Abster-se

280.994

Aprovar

11.029.834

Rejeitar

1.786.680

Abster-se

740

Aprovar

12.496.430

Rejeitar

316.796

Abster-se

4.028

(iii) Fixar o número de
membros que deverá compor o
Conselho de Administração
em 7 membros efetivos.
Eleição dos membros do
Conselho de Administração:
(iv.1) Chapa 1

11.374.448

(iv.2) Abstenções

1.134.306

(v) Atualizar o caput do art. 5º
do Estatuto Social da Gafisa
para refletir os cancelamentos
de ações aprovados pelo
Conselho de Administração
em 19 de dezembro de 2018 e
em 22 de janeiro 2019,
passando a Companhia a ter
43.357.589 (quarenta e três
milhões, trezentas e cinquenta
e sete mil, e quinhentas e
oitenta
e
nove)
ações
ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor
nominal.

1

Nº de Votos Recebidos

Aprovar

3.328.489

Rejeitar

9.485.969

Abster-se

2.796

De acordo com a consolidação dos votos proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente na
assembleia.
2
Quantidade de ações e número de votos baseados nas informações prestadas pela mesa da assembleia geral.

Descrição da Deliberação
(vi) Aumentar o limite do
Capital
Autorizado
da
Companhia,
das
atuais
71.031.876 (setenta e um
milhões, trinta e um mil,
oitocentas e setenta e seis)
Ações
Ordinárias
para
120.000.000 (cento e vinte
milhões)
de
Ações
Ordinárias4.
(vii) Autorizar ao Conselho de
Administração a aprovar a
emissão de novas ações até o
limite atual do capital
autorizado e avaliar as
melhores alternativas para a
captação de recursos via
emissão de valores mobiliários
conversíveis ou não em ações
para fazer face ao Plano
Estratégico a ser elaborado.
(viii) Ratificar as providências
tomadas para a delistagem
voluntária de suas ações da
New York Stock Exchange
(NYSE) e alteração do
programa
de
American
Depositary Shares do Nível 3
para o Nível 1.
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Voto

Quantidade de Ações3

Aprovar

-

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

12.801.884

Rejeitar

14.456

Abster-se

914

Aprovar

3.555.046

Rejeitar

9.258.626

Abster-se

3.582

Quantidade de ações e número de votos baseados nas informações prestadas pela mesa da assembleia geral.
Em função da presença de 41,97% do capital social votante da Companhia, este item não poderá
ser objeto de deliberação.
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