GAFISA S.A.
CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 15 DE ABRIL DE 2019 ÀS 09H
GAFISA S.A. (B3: GFSA3; OTC: GFASY) (“Gafisa” ou “Companhia”) em atendimento à Instrução
CVM nº 481/09, informa a seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu o mapa de votação
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 15 de abril de 2019, enviado pela
instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração de ações da Companhia. O referido
mapa, que segue em anexo, consolida os votos à distância exercidos por meio dos agentes de
custódia com aqueles enviados diretamente ao agente escriturador.
A Companhia informa que seu capital social é atualmente composto de 43.357.589 ações ordinária
e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada em 15 de abril de 2019, às 09h, na sede da
Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
8.501, 19º andar.

São Paulo, 11 de abril de 2019.
GAFISA S.A.
Roberto Luz Portella
Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores

GAFISA S.A.
CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO AGENTE ESCRITURADOR PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA 15 DE ABRIL DE
2019 ÀS 09H
Descrição da Deliberação

Voto

Quantidade de
Ações

1. 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 Companhia.
2. 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 Companhia 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).

Aprovar

2.489.437

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

1.338.031

Rejeitar

1.151.406

Abster-se

-

Aprovar

2.180.937

Rejeitar

308.500

Abster-se

-

Sim

1.619.298

Não

71.357

Abster-se

798.782

3. 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.
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para
eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da
Lei 6.404 de 1976?
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5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa
apresentada pela administração da Companhia.

6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe
de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem
continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo,
os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em
percentuais igualitários pelos membros da chapa que você
escolheu?

8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.

Voto

Quantidade de
Ações

Aprovar

2.180.937

Rejeitar

308.500

Abster-se

-

Sim

1.619.298

Não

870.139

Abster-se

-

Aprovar

1.619.298

Rejeitar

-

Abster-se

870.139

Augusto
Marques da
Cruz Filho

231.235,75
(14,28%)

Demian
Fiocca

231.235,75
(14,28%)

André de
Almeida
Rodrigues

231.235,75
(14,28%)

Nelson
Sequeiros
Rodrigues
Tanure

231.235,75
(14,28%)

Roberto
Portella

231.235,75
(14,28%)

Antonio
Carlos
Romanoski

231.235,75
(14,28%)

Thomas
Reicheheim

231.235,75
(14,28%)

GAFISA S.A.
Descrição da Deliberação

Voto

Quantidade de
Ações

9. Atualizar o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia
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.

Aprovar

2.180.937

Rejeitar

308.500

Abster-se

-

Aprovar

2.434.153

Rejeitar

55.284

Abster-se

-

Aprovar

2.489.437

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

2.428.226

Rejeitar

61.211

Abster-se

-

10. 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 Companhia
11. 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 Companhia
o merecido papel de destaque no setor imobiliário, para o qual
sempre foi referência, atuando então como uma grande
corporação.

12. 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.

