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FATO RELEVANTE
A EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“EZTEC”), em atendimento ao
disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM
358”), informa aos seus investidores e ao mercado em geral que o Conselho de Administração
da EZTEC, em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2018, aprovou a atualização de sua
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante ("Política de Divulgação"), para prever a
divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portais de notícias com
página na rede mundial de computadores.
Nos termos da alteração realizada na Política de Divulgação, a EZTEC divulgará seus anúncios
sobre atos ou fatos relevantes no portal de notícias do Jornal Valor Econômico no endereço
eletrônico www.valor.com.br/valor-ri/fatos-relevantes.
Além da divulgação no referido portal de notícias, os anúncios sobre atos ou fatos relevantes
também serão divulgados na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.eztec.com.br) e por meio de sistema eletrônico disponível na página da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), no mesmo dia de sua divulgação no portal de
notícias.
A EZTEC informa, ainda, que, em atendimento à ICVM 358, atualizará seu formulário cadastral
para informar os canais de divulgação de ato ou fato relevante constantes da Política de
Divulgação, e que a Política de Divulgação está disponível na página eletrônica da EZTEC e na
página eletrônica da CVM nos endereços acima indicados.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2018
Ernesto Zarzur
Presidente do Conselho de Administração
Silvio Ernesto Zarzur
Diretor Presidente

Flavio Ernesto Zarzur
Diretor Vice-Presidente

Antonio Emilio Clemente Fugazza
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. (“EZ TEC”), pursuant to Article 157,
paragraph 4th, of the Law No. 6,404 from December 15th, 1976, and to Instruction 358 issued
by the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) on January 3rd, 2002, and to
amendments thereto, hereby informs its investors and the market in general that EZTEC’s Board
of Directors, in a meeting that has taken place on February 22nd, 2018, has approved the
updating of the Disclosure Policy for Material Facts and Acts (“Disclosure Policy”), foreseeing the
publishing of material fact and act announcements via news portals within the world wide web.
In the terms of the updated Disclosure Policy, EZTEC will publish the announcements regarding
material facts and acts in the Jornal Valor Econômico news portal, through the electronic
address www.valor.com.br/valor-ri/fatos-relevantes.
Additional to the publishing in the abovementioned news portal, announcements
material facts and acts will also be published in the Company’s Investor Relations
page (http://ir.eztec.com.br) and via the electronic system available in the Brazilian
and Exchange Commission (CVM) (www.cvm.gov.br), on the same day in which it is
in the news portal.
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EZTEC informs, still, that, pursuant to ICVM 358, it will update its registration form to inform the
publishing channels for material facts and acts, as stated in the Disclosure Policy, and that the
Disclosure Policy will be available in EZTEC’s and CVM’s electronic pages on the abovementioned
addresses.
São Paulo, February 22nd, 2018
Ernesto Zarzur
Chairman of the Board of Directors
Silvio Ernesto Zarzur
Chief Executive Officer

Flavio Ernesto Zarzur
Vice President

Antonio Emilio Clemente Fugazza
Investor Relations Officer

