COMUNICADO AO MERCADO
L A N ÇA M E N TO OS CA R IB I R A P U E R A
SÃO PAULO, 8 DE OUTUBRO DE 2019 - TRISUL S.A. (B3: TRIS3) anuncia o
lançamento do empreendimento Oscar Ibirapuera, realizado no dia
28 de setembro, localizado na Av. República do Líbano x Rua Gaivota, 65Ibirapuera - São Paulo - SP. O projeto soma 56 unidades, totalizando um
VGV% Trisul de R$ 338 milhões. O empreendimento foi um sucesso, com
36 unidades vendidas no lançamento, equivalente a 64%.

“Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da TRISUL S.A .. 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”
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NOTICE TO THE MARKET
OS CA R IB I R A P UE R A L AU N CH I N G
SÃO PAULO, OCTOBER 8, 2019 - TRISUL S.A. (B3: TRIS3) announces the launch
of the Oscar Ibirapuera, on September 28, located at Avenida República do
Líbano x Rua Gaivota, 65 - Ibirapuera - São Paulo - SP. The project has 56
units, totaling a Trisul% PSV of R$338 million. The project was a success,
with 36 units sold at launch, equivalent to 64%.

“This a n no u ncem e nt co ntai ns for ward-looki ng statem ents regardin g b usiness prospects, earnin gs estimates,
fi na ncial a nd operati ng prospects a nd the grow th prospects of TRISUL S. A .. These are projectio ns o nly a nd
therefore, they are based exclusively o n the ex pectatio ns of the Co m pa ny’s ma na geme nt regardi ng the future of
the b usi ness a nd its co nti nued access to capital to fi na nce its b usi ness pla n . Such future co nsideratio ns depend,
substa ntially, o n cha n ges i n market co nditio ns, government rules, co m petitive pressures, sector a nd the Brazilia n
eco no my, a mo ng other factors, i n a dditio n to the risks prese nted i n the docu me nts filed by the Co m pa ny a nd are
therefore subject to cha nge witho ut notice.”
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