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Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme deliberado pelo Conselho de Administração da GAFISA S.A. (“Companhia”), em
reunião do dia 23 de outubro de 2019, às 12h00m, ficam convocados os acionistas da Companhia
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada em 19 de
dezembro de 2019, às 9h00m, na sede da Companhia, situada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, cj. 32, Bloco 2, Cond. Ed. São Luiz,
Vila Nova Conceição, CEP: 04543-900, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. A ratificação da Proposta de Acordo de Incorporação – Estação Osasco Desenvolvimento
Imobiliário. S.A. (“MOU Osasco”), celebrado entre a Companhia e a Cadence Gestora
de Recursos Ltda. gestora de fundos controladores da Estação Osasco Desenvolvimento
Imobiliário S.A para potencial aquisição de participação majoritária mediante aporte no
capital social da referida empresa, bem como aprovar a contratação, pela Administração
da Companhia, dos consultores e assessores independentes para realização das análises a
avaliações previstas no MOU Osasco; e
2. A ratificação da celebração do Memorando de Entendimentos celebrado entre a
Companhia e Wotan Realty Ltda. e a Wotan Capital LLP (“MOU Wotan”) para potencial
incorporação de empreendimentos ao land bank da Companhia, bem como aprovar a
contratação, pela Administração da Companhia, dos consultores e assessores
independentes para realização das análises a avaliações previstas no MOU Wotan.

Informações Gerais:
1. A Proposta da Administração contemplando toda a documentação relativa à matéria
constante da Ordem do Dia, os documentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”) e outras informações relevantes
para o exercício do direito de voto na Assembleia, foram disponibilizados aos acionistas
da Companhia nesta data, na forma prevista na IN CVM 481, e podem ser acessadas
através dos websites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br)
e da Companhia (ri.gafisa.com.br).
2. A participação do acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente
constituído. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o acionista pode ser
representado na assembleia geral por procurador constituído há menos de um ano, que
seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, como é o
caso da Companhia, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao
administrador de fundos de investimento representar os condôminos. Para tomar parte na

assembleia geral, o acionista que for representado por procurador deverá depositar na
sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, o
instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma do Artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações. O procurador ou seu representante legal deverá comparecer à
assembleia geral munido de documentos que comprovem sua identidade.
3. Não haverá votação a distância nos termos da IN CVM 481 para fins da Assembleia.
São Paulo, 19 de novembro de 2019.

Leo Julian Simpson
Presidente do Conselho de Administração

