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 15 DE ABRIL DE 2019

1.
Data, Hora e Local. No dia 15 de abril de 2019, às 13:00 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 e por videoconferência.
2.
Convocação e Presença. Convocação dispensada nos termos do artigo 18 do Estatuto
Social em razão da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração.
3.
Composição da Mesa. Presidente: Sr. Leo Julian Simpson. Secretário: Sr. Marcelo
Janson Angelini.
4.
Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) posse dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de abril de 2019, (ii) eleição
do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição da Diretoria da
Companhia; (iv) eleição dos membros do Comitê de Auditoria, sejam eles Srs. Carlos Gomes,
Gilberto Braga e Pedro Carvalho de Mello; (v) eleição dos membros do Comitê de Governança
Corporativa e Remuneração, sejam eles Srs. Demian Fiocca, Nelson Sequeiros Rodriguez
Tanure e Roberto Luz Portella; e (vi) outros assuntos do interesse da Companhia.
5.

Deliberações. Foi deliberado pelos conselheiros presentes, e sem ressalvas:
a.

Por unanimidade:

(i)

Dar posse aos novos membros do Conselho de Administração, que assinaram o respectivo
Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento: Antonio Carlos Romanoski, Demian
Fiocca, Eduardo Larangeira Jácome, Leo Julian Simpson, Nelson Sequeiros Rodriguez
Tanure, Roberto Luz Portella e Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim.

(ii)

Eleger o Sr. Leo Julian Simpson, como Presidente do Conselho de Administração;

(iii) Reconduzir o Sr. Roberto Luz Portella, brasileiro, casado, advogado, portador do RG no
1.830.755 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.031.417-04, com endereço comercial
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º
andar, CEP 05425-070, ao cargo de Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia, e o Sr. Eduardo Larangeira Jácome, brasileiro, casado,
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administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 13.211-3 expedido pelo
CRA-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 362.763.247-87, com endereço comercial na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º andar,
CEP 05425-070, ao cargo de Diretor Executivo Operacional da Companhia, ambos com
mandato de 03 (três) anos a contar desta data ou até que tomem posse os seus respectivos
substitutos;
(iv) Postergar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria para a próxima reunião do
Conselho de Administração;
(v)

Eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Governança Corporativa e
Remuneração: Srs. Demian Fiocca, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure e Roberto Luz
Portella, todos eles com mandato de 02 (dois) anos a contar desta data;

(vi) Solicitar a Diretoria da Companhia que adote as medidas cabíveis para apuração de
eventual responsabilidade das antigas Administrações da Companhia e atos recentes de
gestão, consumo de caixa, endividamento, parcerias suspeitas, entre outros temas cujas
decisões tenham sido tomadas ao revés dos interesses da Companhia; e
(vii) Em função da rejeição da atualização do Estatuto Social para refletir o cancelamento de
ações aprovado pelo aprovados pelo Conselho de Administração em 19 de dezembro de
2018 e em 22 de janeiro 2019, proceder com as medidas cabíveis para a emissão das ações
canceladas, sejam elas (i) 1.030.325 (um milhão trinta mil e trezentas e vinte e cinco)
ações canceladas em 19 de dezembro de 2018; e (ii) 370.000 (trezentas e setenta mil)
ações canceladas em 22 de janeiro de 2019, o que significa que o capital social será
composto por 44.757.914 (quarenta e quatro milhões setecentos e cinquenta e sete mil e
novecentas e quatorze) ações.
b.

Por maioria:

(viii) Definir, com abstenção do Conselheiro Demian Fiocca, que:
i.

O preço para a emissão de novas ações ordinárias até o limite do Capital
Autorizado de 71.031.876 (setenta e um milhões trinta e um mil oitocentas e
setenta e seis) ações será de R$6,02 (seis reais e dois centavos) por ação,
conforme validado por empresa especializada;

ii.

Os acionistas – assim considerados aqueles detentores de ações ordinárias da
Companhia nesta data:
1.

Terão prazo de 30 (trinta) dias para exercer seu direito de preferência
contados da data da publicação do respectivo Aviso pela Companhia;
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2.

Terão direito a um bônus de 15% (quinze por cento) sobre o valor da ação na
subscrição de tal aumento de capital dentro do prazo de 30 (trinta) dias do
direito de preferência; e
Terão direito de preferência no rateio das sobras e um bônus de 3% (três por
cento) sobre o valor da subscrição do rateio de tais sobras. O saldo não
rateado, será vendido em bolsa pela corretora Planner Corretora de Valores
S.A..

6.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. São Paulo, 15 de abril de 2019. Assinaturas (aa) Antonio Carlos Romanoski, Demian
Fiocca, Eduardo Larangeira Jácome, Leo Julian Simpson, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure,
Roberto Luz Portella e Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim.

Leo Julian Simpson
Presidente

Marcelo Janson Angelini
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

________________________________
Antonio Carlos Romanoski

__________________________________
Demian Fiocca

________________________________
Eduardo Larangeira Jácome

__________________________________
Leo Julian Simpson

________________________________
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

__________________________________
Roberto Luz Portella

________________________________
Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim
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