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 da Gafisa S.A. (“Companhia”)
realizada em 26 de março de 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de março de 2020, às 11h00min, na sede da
Companhia, na capital do estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek,
1830, cj. 32, Bloco 2, Cond. Ed. São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-900 e
por teleconferência.
2. Convocação e Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia conforme abaixo identificados, tendo-se verificado,
portanto, quórum de instalação e aprovação das matérias da ordem do dia.
3. Mesa: Presidente, Sr. Leo Julian Simpson; e Secretária, Sra. Denise dos Passos
Ramos.
4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) a renegociação dos instrumentos
particulares com efeito de Escritura Pública, com Hipoteca em Garantia e outras
avenças n.º 313.201.952, 191.100.742, 191.100.727, 191.100.897 e 191.100.741, e
seus respectivos aditivos, firmados pela Gafisa S.A., CNPJ nº 01.545.826/0001-07 e
pela da Gafisa SPE -130 Empreendimentos imobiliários Ltda., CNPJ
14.363.671/0001-21 (“SPE 130”), junto ao Banco do Brasil S.A.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por
unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições, aprovar:
5.1.
Nos termos do artigo 20, (u) do Estatuto Social da Companhia, a
renegociação do Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de
Abertura de Crédito no Âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), com
Hipoteca em Garantia e Outras Avenças Nº. 313.201.952, Firmado Em 07/10/2013
Entre Banco do Brasil S.A. e Gafisa S.A., e seus respectivos aditivos, que consistem,
principalmente em:
(i) alteração das condições da abertura do crédito do quadro resumo (alteração do
prazo de vencimento, alteração na forma de pagamento);
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(ii) exigibilidade mensal dos encargos financeiros após maio/2021 – período de
carência; e
(iii)
Inclusão de novas garantias que envolve parte dos lotes recebidos na
transação de descruzamento junto a Alphaville Urbanismo.
5.2.
nos termos do artigo 20, (u) do Estatuto Social da Companhia, a
renegociação do Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de
Abertura de Crédito para Produção de Empreendimento Imobiliário, com Hipoteca
em Garantia e Outras Avenças, nº. 191.100.897, firmado em 04/02/2016 entre o
Banco do Brasil S.A. E Gafisa Spe-130 Empreendimentos Imobiliários Ltda., e seus
respectivos aditivos de responsabilidade da SPE 130, que consistem
principalmente em:
(i) alteração das condições da abertura do crédito do quadro resumo (alteração do
prazo de vencimento, alteração na forma de pagamento);
(ii) alteração dos encargos financeiros tendo sua exigibilidade mensal após
maio/2021 – período de carência;
(iii)
compartilhamento
de
Garantias
com
as
operações
191.100.742, 191.100.727 e 191.100.741 de responsabilidade da Gafisa S.A.
(iv)
inclusão de obrigatoriedade de contratar empresa de monitoramento
para controle das garantias relativas às operações, no prazo de 60 dias a contar da
assinatura dos aditivos, sob pena de vencimento antecipado;
5.3.
nos termos do artigo 20, (u) do Estatuto Social da Companhia, da
renegociação dos instrumentos particulares com efeito de Escritura Pública, com
Hipoteca em Garantia e outras Avenças números 191.100.742, 191.100.727 e
191.100.741 e seus respectivos aditivos de responsabilidade da Gafisa S.A, que
consistem, principalmente em:
(i) alteração das condições da abertura do crédito do quadro resumo (alteração do
prazo de vencimento, alteração na forma de pagamento);
(ii) alteração dos encargos financeiros tendo sua exigibilidade mensal após
maio/2021 – período de carência;
(iii)
a contratação de compartilhamento de Garantias entre as operações,
bem como compartilhamento de Garantias com a operação 191.100.897 de
responsabilidade da SPE 130;
(iv)
inclusão de obrigatoriedade de contratar empresa de monitoramento
para controle das garantias relativas às operações, no prazo de 60 dias a contar da
assinatura dos aditivos, sob pena de vencimento antecipado.
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5.4.
O Conselho de Administração aprovou ainda a autorização à Diretoria da
Companhia, a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários
à implementação da deliberação acima, incluindo, sem limitação, a assinatura dos
instrumentos de rerratificação aos Contratos de Financiamento e todos os demais
documentos a ele relacionados.
5.5.
Em decorrência da aprovação acima, o Conselho de Administração
ratifica todas as garantias prestadas e constituídas em decorrência da referida
renegociação.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e
assinada pelos presentes. Assinaturas: Leo Julian Simpson (Presidente), Denise dos
Passos Ramos (Secretária). Conselheiros: Leo Julian Simpson; Antonio Carlos
Romanoski; Eduardo Laranjeira Jácome; João Antonio Lopes; Nelson Sequeiros
Tanure, Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim; e Denise dos Passos Ramos.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Denise dos Passos Ramos
Secretária
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