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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 (“Assembleia”), a ser realizada em 15 de abril de
2019, às 9 horas, na sede da Companhia, situada na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º andar, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
a)
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 Gafisa;
b)
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 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 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);

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 Companhia;
d)
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;
e)
Atualizar o caput do art. 5º do Estatuto Social da Gafisa 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;
f)
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;
g)
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
h)
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.
Informações Gerais:
1.
A documentação relativa às matérias da ordem do dia e demais documentos
previstos na Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas na sede
social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores
(www.gafisa.com.br/ri/), e nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br).

2.
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido
de documento que comprove sua identidade e, conforme o caso, seus poderes de
representação.
3.
Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da B3
que desejarem participar da Assembleias deverão apresentar extrato atualizado de sua
posição acionária fornecido pela instituição custodiante no período de 48 horas
antecedentes à realização da Assembleia.
4.
Solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes especiais para
representação na Assembleia sejam depositados, na sede da Companhia, no
Departamento de Relações com Investidores, até 8 de abril de 2019.
5.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 481/09 e do artigo 1º da Instrução
CVM 165/91, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante
da Companhia à requisição da adoção do voto múltiplo é de 2%,
6.
A Companhia adotará o sistema de votação à distância nos termos da Instrução
CVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância (i) ao
escriturador da Companhia; (ii) por meio de seus respectivos agentes de custódia; ou
(iii) diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no próprio boletim de
voto à distância e no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia.
São Paulo, 15 de março de 2019

Augusto Marques da Cruz Filho
Presidente do Conselho de Administração

