Comunicado ao Mercado

Conclusão do Programa de Alienação das Ações em Tesouraria
São Paulo, 06 de abril de 2011 – A EZTEC S.A. (Bovespa: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) comunica que,
em 04 de abril de 2011, concluiu seu programa de alienação de ações em tesouraria, aprovado pelo Conselho de
Administração em 27 de janeiro de 2011.
Como um breve histórico, em abril de 2008, a EZTEC aprovou seu 1° programa de recompra de ações, no qual
adquiriu 4.451.300 ações ao custo médio de R$3,72 por ação, das quais 2.562.412 ações foram canceladas, sem
redução de capital social, mantendo em tesouraria 1.888.888 ações. Esse programa teve fim em setembro de
2008, segundo as diretrizes da Reunião do Conselho de Administração que, na mesma ocasião, aprovou um novo
programa de recompra de ações. Nesse 2° programa, a Companhia adquiriu mais 1.552.700 ações ao custo médio
de R$2,35 por ação. Em 31 de dezembro de 2010 haviam 3.441.588 ações em tesouraria, considerando ambos os
programas de recompra, a um custo médio de R$3,10/ação.
Em 27 de Janeiro de 2011, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a alienação das 3.441.588 ações
em tesouraria, autorizando a Diretoria a realizar a operação em um prazo de 365 dias. A conclusão da operação
ocorreu em 04 de abril de 2011, sendo que todas as ações foram alienadas, a um preço médio de R$14,31,
gerando um ganho de R$38,6 milhões. Desta forma, a EZTEC passa a ter um free-float de 29,1%, o que
corresponde a 42.663.699 ações.
Com o objetivo de aumentar a liquidez das ações, as ações foram distribuídas entre investidores pessoa física e
mais de 15 entidades (entre elas hedge funds, assets com foco no longo prazo e mesas proprietárias), estes
últimos, em lotes da ordem de 200.000 ações.
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Sobre a EZTEC S.A.
Com 32 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 72 empreendimentos, totalizando mais de 1,5 milhão de metros quadrados de área
construída e em construção e 13.040 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada
com o código EZTC3.

"Este

comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e
às perspectivas de crescimento da EZTEC. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da
concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio".

