Comunicado ao Mercado

EZTEC é indicada a 7 prêmios no IR Magazine Award Brazil 2012
São Paulo, 6 de junho de 2012 – A EZTEC S.A. (Bovespa: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ), uma das
companhias com maior lucratividade do setor de construção e incorporação no Brasil, é finalista, pelo 3° ano
consecutivo, do prêmio IR Magazine Awards Brazil 2012, sendo a única representante do setor de Real Estate. A
Companhia é uma das 5 finalistas em 7 categorias entre as empresas “small & mid cap”:








“Gran Prix do melhor programa de Relações com Investidores”;
“Melhor executivo de Relações com Investidores”;
“Melhor desempenho em Relações com Investidores por um CEO ou CFO”;
“Melhor website de Relações com Investidores”;
“Melhor encontro com a comunidade de analistas de investimentos”;
“Maior evolução em Relações com Investidores”
“Melhor Relações com Investidores para investidores individuais”.

A premiação, que é promovida pela IR magazine em conjunto com a Revista RI e o IBRI - Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores, é reconhecida globalmente como a avaliação mais prestigiosa e precisa sobre os
melhores desempenhos na área das relações com investidores das empresas abertas.
Os indicados surgiram de uma sondagem independente conduzida pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), junto a uma amostragem de mais de 500 profissionais de investimentos - analistas
e administradores de carteiras - que atuam no mercado de ações no Brasil.
"Agradecemos profundamente o reconhecimento e a confiança de todos os profissionais envolvidos com mercado

de capitais e investidores individuais que votaram na EZTEC. Esta administração e a equipe de Relações com
Investidores sentem-se desafiadas, cotidianamente, a renovar o compromisso pela transparência, agilidade e
qualidade da informação, atendendo expectativas e cultivando colaboração. Acreditamos que estas indicações
reflitam a satisfação do mercado em relação à performance da Companhia, mas temos a certeza que podemos e
devemos mais." diz A. Emílio C. Fugazza.
O vencedor será conhecido na cerimônia de premiação, a se realizar no próximo dia 02 de julho de 2012.
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Sobre a EZTEC S.A.
Com 33 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 84 empreendimentos, totalizando mais de 2,2 milhões de metros quadrados de área
construída e em construção e 15.529 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada
com o código EZTC3.

