GAFISA S.A.
CNPJ/MF n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Gafisa S.A. (“Companhia”)
realizada em 16 de abril de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 16 de abril de 2019, às 17h30min, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° andar.
2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia, tendo-se
verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Presentes ainda o Diretor Adjunto Financeiro e
Relações com Investidores, Sr. Rafael Castello Branco Pastor D’ Oliveira; Sr. Pedro Mello e o Sr.
Marcelo Angelini, Gerente Jurídico.
3. Composição da Mesa: Presidente: Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior. Secretário: Marcelo
Janson Angelini.
4. Ordem do dia:
Analisar e apreciar a proposta da Administração consistente no aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado, no âmbito da oferta privada, conforme aprovada pelo Conselho
de Administração em reunião realizada em 15 de abril de 2019.

5. DELIBERAÇÕES: Obtivemos os esclarecimentos por parte da Companhia das razões da proposta
e quanto a justificativa econômica para o aumento de capital diante situação de caixa e necessidade de
investimentos, iniciativa esta que visa a melhoria da estrutura de capital e manutenção da
operacionalidade da Companhia.
Relativamente ao preço de emissão e suas condições, conforme aprovado em ata do Conselho de
Administração, tomamos conhecimento do relatório de análise e avaliação elaborado empresa
especializada e independente, que sumariza as metodologias consideradas e sua recomendação, pelo
método da rentabilidade futura, também objeto de aprovação pela Administração da Companhia,
conforme ata do Conselho de Administração.
Os membros do Conselho Fiscal, a luz da legislação societária, instruções do órgão regulador (CVM),
suportes documentais, esclarecimentos dos Administradores e relatório de análise e avaliação da Eleven
Serviços de Consultoria e Análise S.A, manifestaram-se favoravelmente à proposta de aumento de
capital social da Companhia. Dessa forma, por unanimidade de votos, foi emitido o parecer abaixo:
Nos termos das discussões havidas em reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal de GAFISA S.A.,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, III e §3º
da Lei nº 6.404/76, opina favoravelmente à aprovação, pelos acionistas da Companhia, em Assembleia
Geral Extraordinária, da proposta de aumento do capital social da Companhia aprovada em reunião do
Conselho de Administração realizada ontem, no valor total de R$ 134.522.685,44 (cento e trinta e quatro
milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
mediante a emissão, para subscrição privada, de, 26.273.962 (vinte e seis milhões, duzentas e setenta e
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três mil, novecentas e sessenta e duas) todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preço
por ação de R$ 6,02 (seis reais e dois centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, inciso I,
da Lei nº 6.404/76, aplicando-se bônus de 15% (quinze por cento) sobre o preço de emissão na
subscrição do aumento de capital dentro do prazo de 30 (trinta) dias do direito de preferência, ou seja, o
valor da subscrição, neste caso, será de R$ 5,12 (cinco reais e doze centavos) por ação ON, destinadas
ao capital social, de forma que o capital social da Companhia passará dos atuais 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,
para R$ 2.655.841.050,70 (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e
um mil e cinquenta reais e setenta centavos), dividido em 71.031.876 (setenta e um milhões, trinta e
uma mil, oitocentas e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
nos termos do artigo 182, § 1º, “a”, da Lei nº 6.404/76. Diante da deliberação tomada nesta Reunião, no
tocante à proposta aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, aprova-se e
firma-se o parecer que integra a ata da presente reunião como Anexo I.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior
Presidente

Marcelo Janson Angelini
Secretário

Membros do Conselho Fiscal Presentes:

Fabio Naum Salim Mansur

Marcelo Martins Louro

Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior
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