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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 a alteração de suas projeções de Lançamentos e Vendas Brutas para o ano de
2019:

Guidance Inicial (R$ milhões)

Guidance Revisado (R$ milhões)

% "+"

700-800
700-800

900-1.000
900-1.000

29%
29%

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

A Companhia entende que a elevação do range do guidance está mais adequada à sua
capacidade operacional e à demanda do mercado, conforme menção feita por Jorge Cury,
CEO, em recente entrevista a um veículo de comunicação, tendo em que, no primeiro
semestre, 77% do total anteriormente previsto de Lançamentos e Vendas Brutas para este
ano já havia sido atingido.

No entanto, as afirmações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os
negócios são projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da
diretoria sobre o futuro dos negócios, e, como tais, não são garantia de desempenho futuro
e envolvem riscos e incertezas que, por serem fundamentadas em premissas, dependem de
eventos

futuros

que

podem

não

se

confirmar.

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.

Por fim, a Trisul informa que tais projeções foram incluídas na seção 11 de seu Formulário
de Referência, disponível no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da
Companhia em http://ri.trisul-sa.com.br/.

São Paulo, 23 de Julho de 2019.
Fernando Salomão
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

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

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

Guidance Inicial (R$ milhões)

Guidance Revisado (R$ milhões)

% "+"

700-800
700-800

900-1.000
900-1.000

29%
29%

The Company understands that the increase in the guidance range is better suited to its
operational capacity and the market’s demand, as mentioned by Jorge Cury, CEO, in a
recent interview with a communication vehicle, considering that, in the first half of the year,
the Company had already reached 77% of the total number previously foreseen for
Launches and Gross Sales this year.

However, the statements in this document are forward-looking statements and, as such, are
based solely on the Management’s expectations on the future of the business and, as such,
are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, since they are
based on assumptions and depend on future events that may not be confirmed. These
expectations depend substantially on the approvals and licenses required to approve
projects, market conditions, the performance of the Brazilian economy, of the segment and of
international markets and, therefore, are subject to change.

Finally, Trisul states that such forecasts have been included in Section 11 of its Reference
Form, available on CVM’s website at http://www.cvm.gov.br/ and on the Company’s website
at http://ri.trisul-sa.com.br/.

São Paulo, July 23, 2019.
Fernando Salomão
Investor Relations Officer

