EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE n.º 35.300.334.345
CNPJ/MF 08.312.229/0001-73
Companhia Aberta
São Paulo, 02 de agosto de 2019 (Bovespa: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) – A Ez Tec
Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia” ou “Eztec”), nos termos do art. 12 da
Instrução CVM 358/02 e suas subsequentes alterações, informa que, nesta data, recebeu de
seu acionista, Sr. Ernesto Zarzur, comunicado informando que realizou a transferência de sua
participação societária indireta, representando 31,56% (trinta e um vírgula cinquenta e seis por
cento) do capital social da Companhia, a seus filhos e netos. Em razão de tal transferência, o
Sr. Ernesto Zarzur deixou de deter direta ou indiretamente participação societária na
Companhia, reservando, entretanto, para si, o direito de posse, uso, administração, percepção
dos frutos e rendimentos e o poder de voto nas deliberações sociais em relação à participação
societária transferida.
Foi, ainda, informado que este evento não objetiva alterar a composição do controle, nem a
estrutura administrativa da Eztec, e que as transferências foram realizadas exclusivamente a
membros de sua família, que também pertencem ao bloco de controle da Eztec sujeito ao
Acordo de Acionistas da Companhia de 28 de abril de 2007, conforme posteriormente aditado.
O Anexo I ao presente comunicado apresenta a transcrição completa da carta recebida.
São Paulo, 02 de agosto de 2019
A. Emilio C. Fugazza
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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São Paulo, 02 de agosto de 2019
À
Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A.
Av. República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera
04501-002 São Paulo – SP
E-mail: ri@eztec.com.br
At.:

Sr. A. Emilio C. Fugazza
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Declaração Transferência de Participação Acionária Relevante
Prezado Sr.,
Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, portador da
cédula de identidade RG nº 2.510.470-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.889.848-15
(“Ernesto”), vem pela presente informar, em atenção ao disposto no artigo 12 da Instrução
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”), que houve a
transferência de sua participação acionária na Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A.
(“Eztec” ou “Companhia”), nos termos aqui detalhados.
Inicialmente, em razão da cisão parcial da Ez Participações Ltda., sociedade empresária limitada
controlada pelo Sr. Ernesto, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida
República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.887.922/0001-98 (“Ez Par”), a totalidade da participação da Ez Par na Companhia
correspondente a 63.122.845 (sessenta e três milhões, cento e vinte e duas mil, oitocentas e
quarenta e cinco) ações ordinárias, representativas de 31,56% (trinta e um vírgula cinquenta e
seis por cento) do capital social da Companhia, foi transferida para determinadas sociedades
também controladas pelo Sr. Ernesto, da seguinte forma: (i) 10.520.475 (dez milhões,
quinhentas e vinte mil, quatrocentas e setenta e cinco) quotas para EZ1 Participações Ltda.,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.488.987/0001-94; (ii)
10.520.474 (dez milhões, quinhentas e vinte mil, quatrocentas e setenta e quatro) quotas para
EZ2 Participações Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 33.419.575/0001-00; (iii) 10.520.474 (dez milhões, quinhentas e vinte mil, quatrocentas e
setenta e quatro) quotas para EZ3 Participações Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 33.487.199/0001-83; (iv) 10.520.474 (dez milhões, quinhentas e vinte mil,
quatrocentas e setenta e quatro) quotas para EZ4 Participações Ltda., sociedade empresária
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.485.803/0001-32; (v) 10.520.474 (dez milhões,
quinhentas e vinte mil, quatrocentas e setenta e quatro) quotas para EZ5 Participações Ltda.,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.419.449/0001-48; e (vi)
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10.520.474 (dez milhões, quinhentas e vinte mil, quatrocentas e setenta e quatro) quotas para
EZ6 Participações Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº
33.459.643/0001-57; todas com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida
República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002 (em conjunto denominadas como
“Adquirentes”).
Ato subsequente, a nua propriedade da totalidade das quotas de emissão das Adquirentes
detidas pelo Sr. Ernesto foi transferida a seus filhos e netos, por meio de doação e na
proporção indicada a seguir, no contexto de um planejamento familiar e sem qualquer objetivo
de se alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Eztec. Nessa linha, foi
reservado ao Sr. Ernesto o direito de posse, uso, administração, percepção dos frutos e
rendimentos e o poder de voto nas deliberações sociais em relação as participações societárias
transferidas.

Donatário
Flávio Ernesto Zarzur
Alexandre
Ernesto
Zarif
Zarzur
Rafael Ernesto Zarif Zarzur
Giovanna
Zarif
Zarzur
Tchalian
TOTAL

Donatário
Silvio Ernesto Zarzur
Henrique Ernesto Gonçalves
Zarzur
Priscilla Zarzur Graço
Cesar Ernesto Gonçalves
Zarzur
TOTAL

Donatário
Silvana Zarzur Alberto
Felipe Zarzur Alberto
Eduardo Zarzur Alberto
TOTAL

EZ1 Participações Ltda.
Quotas
42.799.301

%
50,02

14.266.432

16,66

14.266.432

16,66

14.266.432

16,66

85.598.597

100

EZ2 Participações Ltda.
Quotas
42.799.301

%
50,02

14.266.432

16,66

14.266.432

16,66

14.266.432

16,66

85.598.597

100

EZ3 Participações Ltda.
Quotas
42.799.301
21.399.648
21.399.648
85.598.597

%
50,02
24,99
24,99
100
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Donatário
Marcelo Ernesto Zarzur
Manoela Lutfalla Zarzur
Pedro Ernesto Lutfalla Zarzur
Camila Lutfalla Zarzur
TOTAL

Donatário
Marcos Ernesto Zarzur
Mauricio Ernesto Grandjean
Zarzur
Marcella Grandjean Zarzur
Rodrigo Ernesto Grandjean
Zarzur
TOTAL

Donatário
Anna Lucia Zarzur Maalouli
Roberto Mounir Maalouli
TOTAL

EZ4 Participações Ltda.
Quotas
42.799.301
14.266.432
14.266.432
14.266.432
85.598.597

%
50,02
16,66
16,66
16,66
100

EZ5 Participações Ltda.
Quotas
42.799.301

%
50,02

14.266.432

16,66

14.266.432

16,66

14.266.432

16,66

85.598.597

100

EZ6 Participações Ltda.
Quotas
85.598.596
1
85.598.597

%
99,999999
0,000001
100

A participação societária transferida nos termos acima permanece sujeita ao Acordo de
Acionistas da Companhia de 28 de abril de 2007, conforme posteriormente aditado.
Por fim, solicito a V.Sas. que providenciem a transmissão das informações constantes neste
comunicado à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, nos termos da
legislação aplicável.
Sendo o que se tinha para o momento, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos
eventualmente necessários.
Atenciosamente,

Ernesto Zarzur
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