Comunicado ao Mercado
Esclarecimento sobre Consulta CVM/B3
Ofício 686/2018-SAE de 13 de abril de 2018
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.
São Paulo, 16 de abril de 2018 (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 13 de abril de 2018 sob o título “OR vende projeto corporativo para HSI”, solicitados pela CVM por meio do Ofício
686/2018-SAE, o qual segue abaixo transcrito

“13 de abril de 2018
686/2018-SAE
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.
At. 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 13/04/2018, sob o título “OR vende projeto corporativo para
HSI”, consta, entre outras informações, que:
1. A OR está perto de fechar outra negociação de ativo do Parque da Cidade – a venda de projeto residencial para
a EZTEC.
2. As condições do negócio já estariam definidas;
3. O terreno para o empreendimento é avaliado por cifra próxima a R$ 100 milhões. O Valor geral de Vendas (VGV)
do projeto, que abrange duas torres de alto padrão, pode chegar a R$ 500 milhões;
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até o dia 16/04/2018, 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 686/2018-SAE
Prezados,
Em cumprimento à consulta formulada por meio do Ofício 686/2018-SAE, datado de 13 de abril de 2018, relativa à
notícia veiculada no jornal “Valor Econômico”, edição de 13 de abril de 2018, intitulada “OR vende projeto corporativo
para HSI” (“Notícia”), a Companhia vem pela presente apresentar abaixo as considerações e esclarecimentos
aplicáveis.
Primeiramente a Companhia vem esclarecer que, em face de seu propósito corporativo relacionado ao
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, está constantemente avaliando oportunidades de negócios e
mantendo regularmente contatos e negociações com terceiros.
Sobre a Notícia divulgada, a Companhia ressalta que não há nada de concreto para ser informado. Em linha com as
melhores práticas de governança e comunicação empresarial, a Companhia tem por prática não se manifestar aos
acionistas e mercado em geral sobre notícias especulativas.
A Companhia reitera que observa rigorosamente as normas legais e as da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
referentes à divulgação de informações ao mercado, e reafirma que segue as melhores práticas de governança
corporativa e se compromete a informar qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios.
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

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

Augusto Yokoyama
Gerente de Controladoria e Relações com Investidores

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

Hugo Soares
Analista de Relações com Investidores

Sobre a EZTEC
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 B3 e é negociada com o código EZTC3.
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