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COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
A TRISUL S.A. (“Trisul” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores, informa aos seus
investidores e ao mercado em geral suas projeções de Lançamentos e Vendas Brutas para o
ano de 2020:

2020
Lançamentos (VGV % Trisul)
R$ 1,0 a R$ 1,3 bilhão
Vendas Brutas (VGV % Trisul) R$ 1,0 a R$ 1,3 bilhão
Este documento 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.

São Paulo, 25 de novembro de 2019.

Fernando Salomão
Diretor de Relações com Investidores
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PUBLICLY-HELD COMPANY
MATERIAL FACT
TRISUL S.A. (“Trisul” or “Company”), in attendance to article No. 157, paragraph 4th, Law No.
6,404 from December 15, 1976, and CVM Instruction No. 358 from January 3, 2002, and
subsequent alterations, informs its shareholders and the market in general the projections
for Launchings and Gross Sales for 2020.

2020
Launchings (PSV % Trisul)
Gross Sales (PSV % Trisul)

R$1.0 to R$ 1.3 billion
R$1.0 to R$ 1.3 billion

This document contains forward-looking statements regarding business prospects, earnings
estimates, financial and operating prospects and the growth prospects of Trisul S.A. These
are merely projections and, therefore, based exclusively on the expectations of the
Company’s management regarding the future of the business and its continued access to
capital to finance its business plan. Such future considerations depend, substantially, on
changes in market conditions, government rules, competitive pressures, sector and the
Brazilian economy, among other factors, in addition to the risks presented in the documents
filed by the Company and are therefore subject to change without notice.

São Paulo, November 25, 2019.

Fernando Salomão
Investor Relations Officer

