Comunicado ao Mercado
Esclarecimento sobre Consulta B3
Ofício 141/2019-SAE de 22 de março de 2019
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.
São Paulo, 22 de março de 2019 (B3: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) – A EZTEC Empreendimentos e
Participações S.A. (“Companhia” ou “EZTEC”), vem prestar esclarecimentos acerca de notícia veiculada pelo jornal
Valor Econômico em 22 de março de 2019 sob o título “Cyrela, Eztec e Tecnisa melhoram resultado líquido”,
solicitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) por meio do Ofício 141/2019-SAE, o qual segue abaixo
transcrito:

“22 de março de 2019
141/2019-SAE
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.
At. Sr. Antônio Emílio Clemente Fugazza
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 22/03/2019, sob o título “Cyrela, EZTec e Tecnisa melhoram
resultado líquido”, consta, entre outras informações, que:
1.
2.
3.
4.

A receita líquida da EZTec aumentou 69%, para R$ 144,5 milhões;
A margem bruta passou de 28,9%, no quarto trimestre de 2017, para 37,6%;
O resultado financeiro líquido teve alta de 20,7% na comparação anual, para R$ 30,7 milhões;
O lucro líquido da companhia cresceu 72%, para R$ 43,5 milhões.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 22/03/2019, com a sua confirmação ou não, bem como
outras informações consideradas importantes.
Atenciosamente,
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários”
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At.:

Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Ofício 141/2019-SAE
Prezados,
Em cumprimento à consulta formulada por meio do Ofício 141/2019-SAE, de 22 de março de 2019, relativa à
notícia veiculada no jornal “Valor Econômico”, edição de 22 de março de 2019, intitulada “Cyrela, EZTec e Tecnisa
melhoram resultado líquido” (“Notícia”), a Companhia vem, pela presente, apresentar abaixo as considerações e
esclarecimentos aplicáveis.
A Companhia confirma as informações a respeito de seu resultado mencionadas na Notícia, as quais podem ser
verificadas em suas demonstrações financeiras anuais e nas demonstrações financeiras padronizadas - DFP
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, divulgadas pela Companhia, na data de ontem, após o
encerramento do pregão na bolsa de valores, em seu site de Relações com Investidores, bem como na presente
data, no sistema Empresas.net da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e em publicação no jornal “Valor
Econômico” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
A Companhia esclarece, ainda, que a divulgação no sistema Empresas.net da CVM das referidas demonstrações
financeiras, previstas no calendário de eventos da Companhia para o dia 21 de março de 2019, ocorreram na data
de hoje por problemas operacionais no acesso ao sistema Empresas.net. Ao constatar a impossibilidade de obter
acesso ao sistema, a Companhia prontamente enviou um e-mail ao setor de suporte externo da CVM, tendo
solucionado o problema de acesso na data de hoje, quando imediatamente divulgou as informações por meio de
tal sistema.
A Companhia entende que o referido incidente não acarretou qualquer prejuízo aos acionistas e ao mercado em
geral, tendo em vista a tempestiva divulgação das informações financeiras em seu site de relações com
Investidores e a respectiva publicação no jornal “Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
reiterando que observa rigorosamente as normas legais e as da CVM referentes à divulgação de informações ao
mercado.
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Contato RI
A. Emílio C. Fugazza
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Hugo Soares
Analista de Relações com Investidores

Telefone: +55 11 5056 8313
E-mail: ri@eztec.com.br
Site: www.eztec.com.br/ri
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