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 19 de dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: No dia 19 de dezembro de 2018, às 8h, por teleconferência.
2. Convocação e Presença: Convocação enviada pelo Presidente do Conselho ao endereço
eletrônico dos demais membros do conselho de administração. Presentes: A totalidade dos
Membros do Conselho de Administração.
3. Composição da Mesa. Presidente: Mu Hak You. Secretária: Karen Sanchez Guimarães.
4. Deliberações: foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer
ressalvas, o cancelamento de 1.030.325 (um milhão trinta mil e trezentas e vinte cinco) ações da
Companhia, adquiridas no âmbito do Programa de Recompra aprovado em 28 de setembro de
2018, nos termos do Art. 20 (s) do Estatuto Social da Companhia (“Programa de Recompra”),
sem redução do valor do capital social, o qual fica dividido em 43.727.589 (quarenta e três
milhões setecentos e vinte e sete mil quinhentas e oitenta e nove) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações
representativas do capital social da Companhia, após o cancelamento das Ações será deliberada
em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada oportunamente.
Fica mantido o Programa de Recompra de Ações da Companhia de forma a cumprir o seu objetivo
de gerar valor aos acionistas da Companhia.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada
por todos os membros do Conselho. São Paulo, 19 de dezembro de 2018. Assinaturas (aa) Mu
Hak You, Presidente; Karen Sanchez Guimarães, Secretária. Conselheiros: Mu Hak You, Karen
Sanchez Guimaraes, Ana Maria Loureiro Recart, Thiago Hi Joon You, Pedro Carvalho de Mello.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.
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