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FATO RELEVANTE

A TRISUL S.A. (“Trisul”), 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 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 para o ano de 2019:

2019

Lançamentos (VGV % Trisul)
Vendas Brutas (VGV % Trisul)

R$ 700 a R$ 800 milhões
R$ 700 a R$ 800 milhões

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios,
projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas
de crescimento da Trisul são meramente projeções e, como tais, são baseadas
exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas
expectativas dependem, substancialmente, das aprovações e licenças necessárias para
homologação dos projetos, condições de mercado, do desempenho da economia brasileira,
do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças.

São Paulo, 4 de dezembro de 2018.
Fernando Salomão
Diretor de Relações com Investidores

TRISUL S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ) 08.811.643/0001-27
State Registry (NIRE) 35.300.341.627
PUBLICLY-HELD COMPANY

MATERIAL FACT

TRISUL S.A. (“Trisul”), pursuant to the provisions of Article 157, Paragraph 4, of Law 6404,
of December 15, 1976 and to Instruction 358, January 3, 2002, of the Brazilian Securities
and Exchange Commission and subsequent amendments, hereby announces to its investors
and to the market in general its forecast on the Launches and Sales for 2019:

2019

Launches (VGV % Trisul)
Gross Sales (VGV % Trisul)

R$700 to R$800 million
R$700 to R$800 million

The statements in this document referring to the outlook on the business, forecasts on
operating and financial results and those related to the growth outlook of Trisul are merely
forecasts and, as such, based exclusively on the expectations of the management on the
future of the business. These forecasts rely substantially on the approvals and licenses
required to ratify the projects, market conditions, the performance of the Brazilian economy,
the industry and international markets and, therefore, are subject to change.

São Paulo, December 4, 2018.
Fernando Salomão
Investor Relations Officer

