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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3; OTC: GFASY) (“Gafisa” ou “Companhia”) em atendimento à
Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em reunião nesta data, o Conselho de Administração reelegeu o Sr. Roberto Luz Portella como
Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores, bem como o Sr. Eduardo Laranjeira
Jácome para ocupar o cargo de Diretor Executivo Operacional da Companhia, ambos a partir da
presente data.
O Conselho de Administração também aprovou que sejam tomadas 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, tendo em vista a rejeição pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta
data, sobre a atualização do Estatuto Social para refletir o cancelamento de ações aprovado pelo
Conselho de Administração em 19 de dezembro de 2018 e em 22 de janeiro 2019.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, ainda, os seguintes detalhes do aumento de
capital mediante 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):
(a)

Preço por ação será de R$6,02 (seis reais e dois centavos), conforme validado por empresa
especializada;

(b)

Os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia na data de 23 de abril de 2019
terão (i) prazo de 30 (trinta) dias para exercer seu direito de preferência contados da data da
publicação do respectivo Aviso pela Companhia, (ii) 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 (iii) 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.

São Paulo, 15 de abril de 2019.
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Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Diretor Executivo Financeiro

