GAFISA S.A.
CNPJ/MF n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019
1. Data, hora e local: Em 15 de abril de 2019, às 9h00, na sede social da GAFISA
S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, 8.501, 19º andar.
2. Convocação: Edital de convocação publicado no (i) “O Estado de São Paulo”
nos dias 16 de março de 2019, na página B6, Caderno de Economia, 19 de março de
2019, na página B11, Caderno de Economia e 20 de março de 2019, na página B5,
Caderno de Economia; e (ii) “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 16
de março de 2019, na página 25, Caderno Empresarial, 19 de março de 2019, na
página 92, Caderno Empresarial e 21 de março de 2019, página 118, no Caderno
Empresarial.
3. Presenças: Acionistas representando mais de 41,97% do capital social votante da
Companhia, já considerando a totalidade dos boletins de voto à distância enviados
diretamente à Companhia ou através dos sistemas da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) e do escriturador. Presentes, também, para os fins do disposto no art. 134, §1º
da Lei nº 6.404/76, os Srs. Roberto Luz Portella e Eduardo Larangeira Jácome. O Sr.
Augusto Marques da Cruz Filho indicou o Sr. Roberto Luz Portella para presidir os trabalhos,
o qual convidou o Sr. André de Almeida Rodrigues para secretariar a Assembleia.
4. Mesa: Sr. Roberto Luz Portella, Presidente da Mesa; e Sr. André de Almeida
Rodrigues, Secretário.
5. Ordem do dia: (i) suspender o exercício de direitos do acionista GWI Asset Management
S.A. e dos demais integrantes do Grupo GWI; (ii) 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; (iii) fixar o número de membros que deverá
compor o Conselho de Administração em 7 membros efetivos; (iv) eleição dos membros do
Conselho de Administração; (v) 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; (vi) 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; e (vii) 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. Foram apresentadas Manifestações de Votos, as quais foram
recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa, para fazer parte, mesmo que de forma

sumária, da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data
6. Deliberações: as seguintes deliberações foram tomadas com as abstenções e votos
contrários registrados em cada caso, havendo-se autorizado a lavratura da presente
ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos
acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1° e 2°, da Lei n° 6.404/76:
(a) Suspender o exercício de direitos do acionista GWI Asset Management S.A. e dos
demais integrantes do Grupo GWI: Aprovar, por maioria, tendo sido computados
12.525.694 votos a favor, 10.566 votos contrários e 280.994 abstenções.
(b) 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: Aprovar, por maioria, tendo sido computados 11.029.834 votos a
favor, 1.786.680 votos contrários e 740 abstenções.
(c) Fixar o número de membros que deverá compor o Conselho de Administração em 7
membros efetivos: Aprovar, por maioria, tendo sido computados 12.496.430
votos a favor, 316.796 votos contrários e 4.028 abstenções.
(d) Eleição dos membros do Conselho de Administração: foram eleitos, os
componentes da Chapa 1 com um total de 11.374.448 votos, sendo
computados ainda 1.134.306 Abstenções, sejam eles Antonio Carlos
Romanoski, Demian Fiocca, Eduardo Larangeira Jácome, Leo Julian Simpson, Nelson
Sequeiros Rodriguez Tanure, Roberto Luz Portella e Thomas Cornelius Azevedo
Reichenheim.
a. Registrar que os currículos dos conselheiros ora eleitos constam da
Proposta da Administração ou foram apresentados, a essa Assembleia
Geral Extraordinária, pelos acionistas que os indicaram e que estes
declararam que tais candidatos estão em condições de firmar o
respectivo termo de posse, conforme previsto no arts. 2º e 3º da Instrução
CVM nº 367/02, que será lavrado em livro próprio. Mediante a
assinatura do referido termo, os conselheiros ora eleitos tomarão posse
de seus respectivos cargos e se sujeitarão à cláusula compromissória
prevista no art. 61 do Estatuto Social da Companhia, em conformidade
com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado da B3.
(e) Atualizar o caput do art. 5º do Estatuto Social da Gafisa 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: Rejeitar, por maioria, tendo sido
computados 3.305.489 votos a favor, 9.485.969 votos contrários e 2.796
abstenções.
Em função da rejeição da atualização do Estatuto Social pela maioria dos acionistas, a
Companhia deverá proceder com 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.
(f) 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: em função da presença
de 41,97% do capital social votante da Companhia, este item não poderá ser
objeto de deliberação. O Edital de Segunda Convocação será publicado na data
de hoje, para que este item seja deliberado em Segunda Chamada no próximo
dia 23 de abril de 2019.
(g) 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: Aprovar, por maioria, tendo sido computados
12.801.884 votos a favor, 14.456 votos contrários e 914 abstenções.
(h) 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: Rejeitar, por maioria, tendo sido computados 3.555.046
votos a favor, 9.258.626 votos contrários e 3.582 abstenções.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes quando do encerramento da Assembleia. São Paulo, 15 de abril de 2019. Mesa:
Roberto Luz Portella, Presidente e André de Almeida Rodrigues, Secretário.
Acionistas Presentes: Conforme lista de presença anexa a esta ata.
São Paulo, 15 de abril de 2019.
Mesa:
Roberto Luz Portella
Presidente

André de Almeida Rodrigues
Secretário

Acionistas Presentes:
Nº

ACIONISTA

1

VOTOS A DISTÂNCIA

2
3
4
5
6
7
8

ITAU UNIBANCO S.A. ADRS
CLUBE DE INVESTIMENTO
MILENIUM
CLUBE DE INVESTIMENTO
CURUPIS
CLUBE DE INVESTIMENTO
PIONEIRO DE BRASILIA
ILSON BEILKE
TEREZINHA AFONSO DE
MELO
MANAGED PORTFOLIO
SERIES INTERNATIONAL
SHARES FUND 3

9

ANA LUCIA MORALES

10

EDILSON MOLINA

11
12
13
14
15
16

JOSE OSWALDO MORALES
JUNIOR
NOVINVEST CORRETORA
DE VALORES MOBILIARIOS
LTDA.
PETERSON BALDERRAMA
DOS REIS
VB5 CLUBE DE
INVESTIMENTO
AGOSTINHO FELLIPELLI
SOBRINHO
LUIS FERNANDO RABELLO
FELLIPELLI

17

Varsóvia FIM IE CP

18

Taurus FIM

19

FIM Legacy CP IE

20

Planner Advanced FIA

21

Redwood Bronze FIA

22

Redwood Silver FIA

23

Redwood Gold FIA
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24

Redwood FIA

25

Nelson Sequeiros Rodriguez
Tanure

26

Roberto Luz Portella

27

Denise de Passos Ramos

28

Sergio Macedo Facchini

29

Merito Desenvolvimento
Imobiliário I FII

30

Anibal Cesar Jesus dos Santos

31

José Aurélio Valporto

32

Jun Hyuck Song

33

Mi Jin Lee

34

Gersonb Cohen

35

Claudio H. Sangar

36

Messias D. A. Oliveira

ASSINATURA

