COMUNICADO AO MERCADO
EZTEC conquista Prêmio Master Imobiliário 2009
São Paulo, 16 de setembro de 2009 – A EZTEC S.A. (Bovespa: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) conquistou
o Prêmio Master Imobiliário 2009, na categoria profissional, como melhor oportunidade estratégica do setor, com o
case do projeto comercial Capital Corporate Office. Lançado no primeiro semestre de 2009, o empreendimento
comercializou 90% das 450 unidades quinze dias após o lançamento.
O sucesso do projeto do Capital também está ligado à localização
privilegiada do terreno: situado ao lado de um importante complexo de
shoppings paulistas, o terreno de mais de 8 mil m2 se posiciona na
expansão natural do pólo empresarial da Berrini, região conhecida
internacionalmente pela concentração de empresas multinacionais dos
principais setores da economia.
O empreendimento apresenta 450 conjuntos comerciais, que variam de
64 a 1.600 m2, desenvolvidos para atender de profissionais liberais até
empresas de grande porte dos mais diversos segmentos, com
conveniência e praticidade. A infra-estrutura do empreendimento conta
com quatro subsolos, térreo, mezanino e 25 pavimentos, sendo 5
duplex, e mais de mil vagas de estacionamento. O projeto ainda
oferece facilidades, como estrutura para circuito fechado de TV e
controle de acesso, flexibilidade de layouts das salas, elevadores de
alta tecnologia, complexo para teatro, entre outros.
“O Capital Corporate Office oferece a oportunidade ideal para
empresas que buscam visibilidade e comprova a vocação da EZTEC
para o desenvolvimento de produtos que vão ao encontro das
necessidades e expectativas de clientes e investidores”, destaca Flávio
Zarzur, presidente da EZTEC.
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Sobre a EZTEC S.A.
Com 30 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 53 empreendimentos, totalizando 1,1 milhão de metros quadrados de área construída
totalizando 8.753 unidades. A Companhia 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".

