BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE – GAFISA S.A. de 15/04/2019
Nome do Acionista

CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Este Boletim de Voto à Distância (“Boletim”), referente à assembleia geral extraordinária
da Gafisa S.A. (“Companhia”), a ser realizada, em primeira convocação, em 15 de abril de
2018, às 9:00h, deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu direito de voto
à distância, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”)
e da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”).
Para tanto, é imprescindível que o acionista preencha os campos acima com seu nome
completo (ou denominação social, caso seja pessoa jurídica) e número de inscrição junto ao
Ministério da Fazenda, quer seja no CNPJ ou no CPF. O preenchimento do endereço de email é recomendável, embora não seja obrigatório.
Para que este Boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos sejam
contabilizados como parte do quórum da assembleia geral (i) todos os campos abaixo
deverão ser devidamente preenchidos; (ii) todas as suas páginas deverão ser rubricadas
pelo acionista; e (iii) ao final, o acionista (ou seu representante legal, conforme o caso)
deverá assiná-lo.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à Companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá (i) preencher este
Boletim e enviá-lo diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de voto para
prestadores de serviços aptos (nos termos do artigo 21-B, inciso II, da ICVM 481),
observadas as seguintes orientações:
Exercício de Voto por meio de Prestadores de Serviços
O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância por meio de prestadores
de serviços (nos termos do artigo 21-B, inciso II, da ICVM 481) deverá transmitir suas
instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia, observadas os
procedimentos por estes estabelecidos, que, por sua vez, encaminharão tais instruções
de voto à Central Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (a “B3”). Para tanto, os
acionistas deverão entrar em contato com seus agentes de custódia e verificar os
procedimentos por estes estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem
como os documentos e informações por estes exigidos.
Envio do Boletim pelo Acionista diretamente à Companhia
O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância, por meio do envio deste
Boletim diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos à sede da
Companhia, no endereço indicado abaixo:
(i) Via física deste Boletim, devidamente preenchido, rubricado e assinado; e
(ii) Cópia autenticada dos seguintes documentos:
(a) Para pessoas naturais: documento de identidade com foto.
(b) Para pessoas jurídicas: (1) último estatuto social ou contrato social consolidado e
os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e (2)
documento de identidade com foto do representante legal.
(c) Para Fundos de Investimento: (1) último regulamento consolidado do fundo; (2) estatuto
ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de
voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (3)
documento de identidade com foto do representante legal.
Este Boletim, acompanhado da documentação requerida, será considerado válido apenas
se recebido pela Companhia, em plena ordem, até 8 de abril de 2019, inclusive. Boletins
recepcionados pela Companhia após esta data serão desconsiderados.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o
acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia
O presente Boletim e documentos relacionados deverão ser enviados à Avenida Nações
Unidas, nº 8501, 19º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05425-070, aos cuidados da
Diretoria de Relações com Investidores.
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de
escrituração de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone
e pessoa para contato
Itaú Corretora de Valores S.A.
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 3º andar, CEP 04538-132, cidade e Estado
de São Paulo
E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Telefone: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 7209285 (demais
localidades Horário de atendimento: dias úteis das 9h às 18h
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1.
Suspender o exercício de direitos do acionista GWI Asset Management S.A. e dos
demais integrantes do Grupo GWI, nos termos do art. 120 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por infração a obrigação imposta
em dispositivo do Estatuto Social da Companhia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2.
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, que terá por efeito retomar o caminho de crescimento da Companhia e deverá
considerar, entre outras oportunidades: (a.1) Ampliação e consolidação da sua já
tradicional presença no setor de construção civil de imóveis para a classe média/alta; (a.2)
Expandir atuação para o mercado de construção residencial voltada para o mercado de
média e baixa renda, em especial ao programa Minha Casa, Minha Vida; (a.3) Expandir
atuação para o mercado de condomínios residenciais, comerciais, industriais, em especial
loteamentos e projetos urbanísticos; (a.4) Expandir atuação para o mercado imobiliário
internacional; (a.5) Prosseguimento da atuação da Companhia na área de serviços de
assistência técnica e administrativa para o pós-venda de imóveis residenciais e comerciais,
especialmente nos de sua própria incorporação; (a.6) Estabelecer parcerias públicoprivadas (“PPP”) para construção de obras públicas, estradas, aeroportos, portos,
transporte e desenvolvimento urbanos, dentre outros setores; e (a.7) Expandir atuação
para construção e/ou aquisição de imóveis, sejam comerciais e/ou industriais, destinados
à recreação, bem como residenciais, com a finalidade de arrendamento de longo prazo
com clientes internacionais de primeiro nível e/ou associados à fundos de investimento em
direitos creditórios (FIDCs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3.
Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da
Companhia em 7 (sete) conselheiros efetivos, sem suplentes, nos termos do artigo 15 do
Estatuto Social da Companhia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Questão Simples

4.
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei 6.404 de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Eleição do conselho de administração por chapa única

Chapa apresentada pela administração da Companhia

Augusto Marques da Cruz Filho
Demian Fiocca
André de Almeida Rodrigues
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure
Roberto Portella
Antonio Carlos Romanoski
Thomas Reichenheim

5.
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa apresentada pela
administração da Companhia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
6.
Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os
votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7.
Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos
membros da chapa que você escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
8.
Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída.
Augusto Marques da Cruz Filho [ ]%

Demian Fiocca [ ]%

André de Almeida Rodrigues [ ]%

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure [ ]%

Roberto Portella [ ]%

Antonio Carlos Romanoski [ ]%

Thomas Reichenheim [ ]%

Deliberação Simples

9.
Atualizar o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia 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.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples

10. 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 Ordinárias, com a consequente alteração
do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo que a Companhia possa fazer face
aos seus novos desafios, cabendo ao Conselho de Administração a definição das
condições para a decisão dos Valores Mobiliários necessários para a capitalização da
Companhia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
11. 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, que conferirá à Companhia o merecido papel de
destaque no setor imobiliário, para o qual sempre foi referência, atuando então como uma
grande corporação.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
12. Em linha com o fato relevante de 26 de novembro de 2018, 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.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade: ___________________________________________________________________
Data: _____________________________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________________________
Nome do Acionista: __________________________________________________________
Telefone: __________________________________________________________________

