Comunicado ao Mercado

Novo Atendimento de Relação com Investidores
São Paulo, 17 de Julho de 2018 – A EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (Bovespa:
EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) comunica que a partir do dia 18 de julho de 2018, Hugo G.B. Soares será o
responsável pela Área de Relações com Investidores, reportando-se diretamente a A. Emilio C. Fugazza, Diretor
Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia.
Hugo Soares, que iniciou suas atividades profissionais na EZTEC em 2016, graduou-se na Bentley University, em
Boston – onde formou-se membro do Honors Program com mérito Magna Cum Laude –, tendo feito intercâmbio na
London School of Economics and Political Science, em Londres.
A administração da EZTEC, em especial a diretoria financeira e de relações com investidores, aproveita a
oportunidade para enaltecer e agradecer a excelente contribuição e dedicação do Sr. Augusto T. Yokoyama, na
Gerência de Controladoria e Planejamento Financeiro desde 2011 e, concomitantemente, na de Relação com
Investidores desde 2016. Destacamos sua notável tenacidade e inteligência analítica, prevalentes ao longo dos
mais de dez construtivos anos de serviços prestados à Companhia, e aplicadas com maestria em prol da
transparência e excelência na comunicação com os acionistas da EZTEC.
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Sobre a EZTEC S.A.
Com 39 anos de história, a EZTEC é uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital
aberto do setor de incorporação e construção no Brasil. Com seu modelo de negócio totalmente integrado, a
Companhia já lançou 127 empreendimentos, totalizando mais de 3,6 milhões de metros quadrados de área
construída e em construção e 25.051 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada
com o código EZTC3.

