COMUNICADO AO MERCADO
TRISUL S.A.
CNPJ/MF n.º 08.811.643/0001-27
NIRE.: 35.300.341.627
Companhia Aberta

A Trisul S.A. (BM&FBOVESPA: TRIS3) vem, em atenção ao e-mail Ofício 847/2019 – SLS,
recebido da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, esclarecer aos seus acionistas e ao mercado
em geral o que se segue:

I.

Do E-mail

Em 19 de setembro de 2019, a Companhia recebeu da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão o e-mail Ofício 847/2019 (“E-mail”), nos seguintes termos:

19 de setembro de 2019
847/2019-SLS
Trisul S.A.
At. Sr. Fernando Salomão
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 19/09/2019, constam, entre outras
informações, que:
1. A construtora Trisul, que acaba de levantar R$ 405 milhões em sua oferta
subsequente de ações, vai abandonar de vez o programa Minha Casa Minha Vida,
segundo o presidente da empresa, Jorge Cury;
2. Dentro da companhia, os projetos enquadrados no programa habitacional já
respondiam por uma parcela menor do negócio – cerca de um terço;
3. A partir da capitalização, a construtora terá potencial de cumprir R$ 1 bilhão de Valor
Geral de Vendas (VGV) neste ano – a projeção havia sido divulgada em junho ao
mercado, mas teve que ser retirada devido à oferta subsequente de ações;
4. A companhia também deverá ter capacidade operacional e financeira para crescer
no mesmo ritmo dos últimos anos – o que tem ocorrido em uma média de
aproximadamente 30%.
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Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 20/09/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.

II.

Dos Esclarecimentos da Companhia

Em resposta ao ofício emitido pela B3, a Trisul S.A. vem, por meio desta, esclarecer:
1. Conforme amplamente divulgado pelos veículos apropriados, em obediência às boas
práticas, a Trisul S.A. informou, em Aviso aos Acionistas arquivado no dia 13 de
setembro de 2019, o aumento de capital social, através do qual se realizou a captação
de R$ 405 milhões, montante que será integralmente utilizado para incremento
operacional. Quanto à menção de “abandonar o programa Minha Casa, Minha Vida”,
trata-se de estratégia da Companhia.
2. Informação disponível ao analisar os releases de resultado divulgados pela
Companhia.
3. Referência, por parte da repórter, ao guidance operacional 2019, divulgado e
descontinuado em função da operação. Trata-se de interpretação da repórter.
4. Trata-se de interpretação da repórter, observando o índice de crescimento operacional
da companhia nos últimos anos frente ao aumento do capital social, refletindo em
aumento de caixa e, consequentemente, provável incremento operacional.

Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos.

São Paulo, 20 de Setembro de 2019.
Fernando Salomão
Diretor de Relações com Investidores

Tel.: (55 11) 3147-0134
E-mail: ri@trisul-sa.com.br
Website: www.trisul-sa.com.br/ri

2

