Comunicado ao Mercado
Reapresentação da Proposta da Administração
São Paulo, 05 de abril de 2012 – A EZTEC S.A. (BM&FBOVESPA: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) vem a
público informar que, em cumprimento ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N° 253/2012, recebido em 03 de abril de 2012,
foi reapresentada, na presente data, a Proposta da Administração referente à ordem do dia da Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada em 27 de abril de 2012.
Na Proposta da Administração reapresentada, foram alterados os seguintes itens: (i) 10.1, 10.2, 10.3.b e 10.4.c da
seção “Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia”; (ii) item 4 da seção “Proposta
de Destinação de Lucro Líquido”; (iii) 12.6 e 12.8 da seção “Assembléia Geral e Administração”; (iv) Inserção da
“Proposta de Remuneração”; e (v) 13.5 e 13.11 da seção “Proposta de Remuneração dos Administradores”.
A Proposta da Administração está disponível para consulta por meio dos websites da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br) e da própria Companhia (www.eztec.com/ri).
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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 do Brasil. Com seu modelo de negócio totalmente integrado, a
Companhia já lançou 83 empreendimentos, totalizando 2,2 milhões de metros quadrados de área construída
totalizando 15.485 unidades. A Companhia integra o Novo Mercado da BM&FBOVESPA 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".

