Agenda de Divulgação 3T14
A EZTEC S.A. (BM&FBOVESPA: EZTC3; Bloomberg: EZTC3 BZ) informa sua agenda de divulgação
de resultados do 3T14.

Divulgação de Resultados
10 de novembro de 2014 (após o fechamento do mercado).
As informações estarão disponíveis em nosso website www.eztec.com.br/ri.

Teleconferências
Portu guês
11 de novembro de 2014
10h30 (horário de Brasília)
07h30 (horário de Nova Iorque)
Tel.: +55 (11) 3728-5971
Código: EZTEC

Inglês
11 de novembro de 2014
12h00 (horário de Brasília)
09h00 (horário de Nova Iorque)
Tel.: +1 (412) 317-6776
Código: EZTEC

Replay:

+55 (11) 3127-4999
Código: 29766528
Webcast: Clique aqui.

Replay:

+1 (412) 317-0088
Código: 10054168
Webcast: Clique aqui.

Solicitamos aos participantes se conectarem aproximadamente 5 minutos antes do início das teleconferências.
Palestrantes:
Marcelo Ernesto Zarzur – Diretor Presidente e Diretor Técnico
Silvio Ernesto Zarzur – Vice Presidente e Diretor de Incorporação
Flávio Ernesto Zarzur – Diretor Vice Presidente
A. Emílio C. Fugazza – Diretor Financeiro e de Relação com Investidores.
Período de Silêncio: Em linha com as melhores práticas de governança corporativa e "fair disclosure", a EZTEC está
em Período de Silêncio ("Quiet Period") que, encerrará em 11 de novembro de 2014, após as teleconferências.
Slides e Webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso website
www.eztec.com.br/ri. O áudio das teleconferências será transmitido pela Internet, no mesmo site onde ficará
disponível após o evento.
Replay: O replay das conferências estará disponível por 07 dias. Para acessar, favor ligar para os números acima
indicados.

Contato RI
Para informações adicionais, favor entrar em contato com:
Relações com Investidores - EZTEC S.A.
Fone: (11) 5056-8313 - e-mail: ri@eztec.com.br - www.eztec.com.br/ri

Sobre a EZTEC S.A.
Com 35 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 114 empreendimentos, totalizando mais de 3,3 milhões de metros quadrados de área construída e em
construção e 24.556 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada com o código EZTC3.

