GAFISA S.A.
CNPJ/MF n. 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2019

1. Data, Hora e Local. No dia 14 de abril de 2019, às 15 horas, 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 de
dos Membros do Conselho de Administração.
3. Composição da Mesa. Presidente: Sr. Augusto Marques da Cruz. Secretário: Sr. Marcelo
Janson Angelini.
4. Ordem do Dia. Nos termos da alínea “r” do art. 20 do Estatuto Social, deliberar sobre a
14ª Emissão de Debêntures Privadas da Companhia.
5. Deliberações. Foi deliberado, por unanimidade, dos conselheiros presentes, e sem
ressalvas:
(i)
Número da Emissão: A presente Emissão constitui a 14ª (décima quarta)
emissão de Debêntures da Emissora;
(ii)
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão de Debêntures será de
até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);
(iii)
Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 40.000 (quarenta mil)
Debêntures;
(iv)
Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados pela Companhia
por meio da Emissão de Debêntures serão utilizados, integral e exclusivamente para
o desenvolvimento, pela Companhia, dos empreendimentos imobiliários residenciais
denominados “Gafisa Square Ipiranga”, a ser desenvolvido sobre o imóvel objeto da
Matrícula nº 224.818 do 6º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo; e “Moov
Espaço Cerâmica” a ser desenvolvido sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 49.375
do 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul.
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(v)
Operação Estruturada: A 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures
servirá de lastro para a 96ª série da 1ª Emissão e 112ª série da 1ª Emissão ambas da
HABITASEC SECURITIZADORA S.A., as quais serão objeto de colocação privada,
nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei de Sociedades por Ações;
(vi)
Valor nominal unitário das Debêntures: O valor nominal unitário das
Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;
(vii)

Espécie: As Debêntures são da espécie com garantia real;

(viii)
Classe e Conversibilidade: As Debêntures serão simples, portanto, não
conversíveis em ações;
(ix)
Forma das Debêntures: As Debêntures são emitidas sob a forma
nominativa, sem emissão de cártulas ou certificados;
(x)

Séries: A Emissão será realizada em série única;

(xi)
Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais da Escritura de
Emissão de Debêntures, a data de emissão das Debêntures será 15 de abril de 2019
(“Data de Emissão”);
(xii)
Colocação: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem a
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores;
(xiii)
Atualização Monetária das Debêntures: As Debêntures não terão o seu
Valor Nominal Unitário atualizado;
(xiv)
Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão
juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "extragrupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA,
BALCÃO (“B3”), no informativo diário disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI"), acrescida de spread (sobretaxa) de 5,00%
(cinco inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa
pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário
não amortizado das Debêntures desde a primeira Data de Integralização das
Debêntures, até a data do seu efetivo pagamento, conforme a fórmula descrita na
Escritura de Emissão de Debêntures. A Remuneração será paga nos termos da
Escritura de Emissão de Debêntures;
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(xv)
Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo do
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a Remuneração
será paga de acordo com Amortização Extraordinária, conforme item xviii abaixo;
(xvi)

Data de Vencimento: 31 de outubro de 2020;

(xvii)
Prazo das Debêntures: As Debêntures terão prazo de vigência de 565
(quinhentos e sessenta e cinco) dias, contados da Data de Emissão;
(xviii) Amortização Extraordinária: A Emissora deverá realizar a amortização
extraordinária das Debêntures em circulação, na ocorrência dos seguintes eventos e
na medida em que a Emissora vier a receber valores relativos: (i) à comercialização de
unidades autônomas integrantes do empreendimento Gafisa Square Ipiranga após a data
de emissão do Auto de Conclusão “Habite-se”, sejam tais valores provenientes de
financiamento bancário contratado pelo respectivo adquirente, sejam eles objeto de
pagamento com recursos próprios deste último; e (ii) ao repasse do empreendimento
Moov Espaço Cerâmica. Tais valores, em ambos os casos, serão empregados, em regime
de cash sweep, conforme ordem estabelecida na Escritura de Debêntures;
(xix)
Aquisição Facultativa das Debêntures: Não haverá aquisição facultativa
das Debêntures;
(xx)
Resgate Antecipado: Não haverá resgate antecipado facultativo das
Debêntures;
(xxi)
Multa e Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida à Debenturista nos termos
da Escritura de Emissão de Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (i)
multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido
e (ii) juros de mora calculados desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data
do efetivo pagamento (inclusive) à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre
o montante assim devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança; e
(xxii)
Vencimento Antecipado: O vencimento antecipado das Debêntures
ocorrerá conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures.
a) Aprovar a outorga das seguintes garantias: (i) cessão fiduciária dos direitos creditórios
excedentes aos direitos outorgados em garantia no âmbito dos CRIs, que são originados a
partir dos instrumentos/promessas de venda e compra das futuras unidades autônomas
comercializadas nos Empreendimentos, de acordo com o disposto na Escritura de Emissão de
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Debêntures e no documento que formalizará referida garantia; e (ii) alienação fiduciária de
bens imóveis, que vigorará da data de assinatura de referido instrumento de garantia até a
efetivação, pela Emissora, do Aporte Gafisa, conforme definido na Escritura de Emissão de
Debêntures e no documento que formalizará referida garantia;

b) Autorizar a Diretoria da Companhia a efetuar um depósito no valor de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) na Conta Vinculada ao empreendimento Gafisa Square
Ipiranga; e
c) Autorizar quaisquer medidas tomadas e que venham a ser tomadas e/ou ratificar
quaisquer negociações realizadas e/ou que venham a ser realizadas pela Diretoria da
Companhia com relação a todos os termos e condições aplicáveis à Emissão das
Debêntures, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer
atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à Emissão das Debêntures,
incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão, o Contrato de Cessão e os
instrumentos para formalização da garantia de cessão fiduciária.
6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. São Paulo, 14 de abril de 2019. Assinaturas (aa) Augusto Marques da Cruz Filho,
Presidente, Marcelo Janson Angelini, Secretário. Conselheiros: Augusto Marques da Cruz
Filho, Pedro Carvalho de Mello, Roberto Luz Portella, Thomas Cornelius Azevedo
Reichenheim, e Antonio Carlos Romanoski.
A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Augusto Marques da Cruz Filho
Presidente

Marcelo Janson Angelini
Secretário
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