GAFISA S.A.
CNPJ 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da GAFISA S.A. (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 07 de agosto de 2020, às
16:30 horas, na sede da Companhia, situada na cidade de na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n.º 1830, cj. 32, Bloco 2, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-900, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i)

Homologação de aumento de capital de 30.04.2020;

(ii)

Eleição de novo membro do Conselho de Administração;

(iii)

Aprovação da aquisição de imóveis para a retomada da Companhia;

(iv)

Aprovação de novo aumento de capital, no montante de até R$
389.999.999,10;

(v)

Fixação de prazo, não inferior a 30 dias, para o exercício do direito de
preferência pelos acionistas à subscrição do aumento de capital.

(vi)

Autorização para emissão de debêntures conversíveis;

Informações Gerais:
Documentos à disposição dos acionistas. Todos os documentos e informações
relacionados às matérias referidas acima, inclusive os boletins de voto à distância, bem
como a Proposta da Administração encontram-se à disposição dos acionistas na sede e
no
website
da
Companhia
(ri.gafisa.com.br),
e
nos
sites
da
B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/)
e
da
Comissão
de
Valores
Mobiliários
(http://www.cvm.gov.br).

Informações Gerais sobre a participação nas Assembleias: Poderão participar da
Assembleia os acionistas ou seus representantes, nos termos da lei. As orientações
detalhadas acerca da documentação exigida para participação nas Assembleias
constam na Proposta da Administração.
A Companhia solicita aos senhores acionistas que depositem os documentos
necessários para participação na AGE, com no mínimo 48 horas de antecedência, aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores em via física na sede da
Companhia ou para o endereço (ri@gafisa.com.br).
Conforme amplamente divulgado na mídia, considerando as recentes atualizações de
casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, a Companhia sugere fortemente que seja
dada preferência ao Boletim de Voto a Distância para fins de participação na AGE.

São Paulo, 02 de julho de 2020.
Leo Julian Simpson
Presidente do Conselho de Administração

