GAFISA S.A.
CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas da GAFISA S.A. (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira
convocação, em 25 de setembro de 2018, às 10h30, na sede da Companhia, situada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º
andar, para, em conformidade com pedido apresentado por acionistas da Companhia,
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) Destituir todos os membros do Conselho de Administração;
(ii) Fixar o número de membros que deverá compor o Conselho de Administração; e
(iii) Eleger os novos membros para compor o Conselho de Administração.
Informações Gerais:
̶

Tendo em vista pedido realizado por acionistas representando mais de 5% do capital
social votante da Companhia, o procedimento de voto múltiplo será adotado na
Assembleia para a eleição dos novos membros do Conselho de Administração.
̶

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).
̶

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.
̶

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.
̶

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 23 de setembro de 2018.
̶

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, 14 de agosto de 2018.

Odair Garcia Senra
Presidente do Conselho de Administração
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EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
CALL NOTICE

Shareholders of GAFISA S.A. (“Company”) are summoned to hold an Extraordinary
Shareholders’ Meeting (“Meeting”), to be held, in first call, on September 25, 2018, at
10:30 a.m., at the Company’s headquarters in the City and State of São Paulo, at Avenida
das Nações Unidas, 8.501, 19º andar, in compliance with request submitted by the
Company’s shareholders, to resolve on the following agenda:
(iv) Remove from office all members of the Board of Directors;
(v) Define the number of members to compose the Board of Directors; and
(vi) Elect the new member to compose the Board of Directors.
General Information:
̶

Since the Company has received from shareholders holding more than 5% of the its
share capital, the multiple vote process will be adopted in compliance with
provisions of CVM Instruction No. 165/91.
̶

The documentation referring to the matters on the agenda and other documents
provided for in CVM Instruction No. 481/09 are available to shareholders at the
Company’s
headquarters,
on
its
Investor
Relations
website
(www.gafisa.com.br/ri/), and on the websites of B3 (www.b3.com.br) and Brazilian
Securities and Exchange Commission (www.cvm.gov.br).
̶

Shareholder or his/her legal representative shall attend the Meeting bearing a
document proving his/her identity, and where applicable, his/her powers of
representation.
̶

Shareholders participating in the Fungible Custody of Registered Shares at B3 who
intend to attend the Meeting shall present an updated statement of their
shareholding position provided by custody institution within 48 horas prior to the
Meeting.
̶

We request that proxies with special powers for representation at the Meeting shall
be deposited at the Company’s headquarters, at the Investor Relations Department,
until September 23, 2018.

̶

The Company will adopt the remote voting system pursuant to CVM Instruction
No. 481/09, allowing its shareholders to send their remote voting forms (i) to the
Company’s bookkeeping agent; (ii) by means of their respective custody agents; or
(iii) directly to the Company, as per instruction mentioned in the remote voting form
and in item 12.2 of the Company’s Reference Form.

São Paulo, August 14, 2018.

Odair Garcia Senra
Chairman of the Board of Directors

