Comunicado ao Mercado

EZTEC conquista Prêmio Master Imobiliário 2016
São Paulo, 02 de Setembro de 2016 – A EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (Bovespa:
EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) conquistou o Prêmio Master Imobiliário 2016, na categoria “Empreendimento
Comercial”, com o case do projeto corporativo EZ Towers.
Com o objetivo de reconhecer e estimular a excelência
profissional no setor da construção civil, o Master Imobiliário,
promovido desde 1994 pela Federação Internacional das
Profissões Imobiliárias (Fiabci-Brasil)

e

pelo Sindicato da

Habitação (Secovi-SP) contempla e divulga anualmente o
desempenho das empresas e dos profissionais que mais se
diferenciam, seguindo avaliações de uma comissão julgadora
composta por especialistas em real state.
Com autoria do projeto pelo arquiteto Silvio Iamamura, CAU n°
38056-3, e localizado na região da Avenida Chucri Zaidan, na
zona sul da capital paulista, o projeto EZ Towers teve suas obras
iniciadas em 2012 e contempla duas torres corporativas com
47.000 m² de área BOMA cada, sendo a Torre A entregue em
2014 e a Torre B programada para 2016.
“Entregar o EZ Towers para a cidade de São Paulo foi a realização de um sonho. Este empreendimento não é
apenas a maior obra da história da EZTEC. Para mim, representa um legado que deixo para nossa cidade”, ressalta
Ernesto Zarzur, Fundador e Presidente do Conselho de Administração da EZTEC.
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Sobre a EZTEC S.A.
Com 37 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 120 empreendimentos, totalizando mais de 3,5 milhões de metros quadrados de área
construída e em construção e 24.346 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada
com o código EZTC3.

