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FATO RELEVANTE
A GAFISA S.A. (“Gafisa” ou “Companhia”) (B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCÃO:
GFSA3), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e para os fins do parágrafo 4º, do artigo 157,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado o que se segue.
A Companhia recebeu, na data de hoje, carta subscrita pela Planner Corretora de Valores
S.A. e pela Planner Redwood Asset Management Admnistração de Recursos Ltda.
(ambas consideradas em conjunto, “Planner”), na qualidade de administradores de fundos
de investimento que detêm, em conjunto, 18,55% do capital social da Gafisa, requerendo,
ao Conselho de Administração da Companhia, a convocação de Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
Sociedades por Ações”), para deliberar sobre as matérias abaixo indicadas (“Ordem do
Dia”):
(a) 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 Gafisa 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 para o mercado voltado
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) Dar 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 público-privadas (“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);

(b) Eleger a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo em vista
o disposto no parágrafo 3º do artigo 141 da Lei das S.A., tendo em vista que 4
(quatro) dos 7 (sete) membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos
na assembleia geral extraordinária da Gafisa realizada em 25 de setembro de 2018,
renunciaram a seus cargos;
(c) 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 Gafisa;
(d) 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 Gafisa;
(e) 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 Gafisa o
merecido papel de destaque no setor imobiliário, para o qual sempre foi referência,
atuando então como uma grande corporação; e
(f) Em linha com o fato relevante de 26.11.2018, 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.
A referida convocação de AGE pela Planner segue a intenção de promover alteração na
estrutura administrativa da Gafisa, conforme comunicado enviado pela Planner à Gafisa,
em 15 de fevereiro de 2019, e divulgado pela Gafisa ao mercado na mesma data, através
de fato relevante.
Adicionalmente, na correspondência enviada pela Planner à Gafisa, a mesma nos informa
que mantém conversas, em caráter preliminar, com potenciais investidores interessados
na capitalização da Companhia.
Portanto, o Conselho de Administração da Gafisa reuniu-se na data de hoje e deliberou
por convocar a referida AGE, que se realizará em 15 de abril de 2019, às 9 (nove) horas
da manhã, na sede da Companhia, tudo conforme o Edital de Convocação que será
publicado a partir de amanhã, nos jornais Estado de São Paulo e Diário Oficial do Estado
de São Paulo, bem como promover a nomeação dos Srs. Thomas Reichenheim e Roberto
Portella, como membros independentes do Conselho de Administração, os quais passam
a ocupar, a partir da data de posse, os dois assentos vagos do Conselho de Administração,
sendo que referido órgão será composto por sete membros, conforme quantidade
aprovada na AGE realizada em 25 de setembro de 2018.
A Gafisa manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito de
quaisquer fatos subsequentes à divulgação do presente Fato Relevante.
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Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento
ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores
mobiliários de emissão Gafisa e/ou de quaisquer outras sociedades do grupo econômico
da Gafisa.

São Paulo, 15 de março de 2019.

GAFISA S.A.
Ana Maria Loureiro Recart
Diretor Presidente, Financeiro e de Relação com Investidores
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