
 
 

LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
CNPJ/MF N° 89.463.822/0001-12 

NIRE 35.3.0045756-1 
Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
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Nova Odessa, 04 de dezembro de 2020 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial 

(BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAQ) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 
e ISIN USG57058AC66 “Notes”) (“Lupatech” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 

157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta 

data, deliberou o cancelamento do Programa de American Depositary Receipts (“ADRs”) Nível I da 

Companhia, negociadas no mercado de balcão norte-americano (OTC – Over the Counter). O Contrato 

de Depósito, conforme alterado, firmado com o JPMorgan Chase Bank (Agente Depositário) em 23 de 

setembro de 2014 se encerrará em 04 de janeiro de 2021 (“Data de Terminação”). Assim, após essa 

data, o Agente Depositário não mais poderá praticar qualquer ato com relação ao Programa de ADRs 

da Lupatech, exceto receber ou manter (ou vender) proventos das ações depositadas e transferir ações 

depositadas resgatadas. Tão logo apropriado, após o transcurso de seis meses da Data de Terminação, 

o Agente Depositário liquidará os valores mobiliários que remanesçam em sua custódia e manterá em 

trust o produto em favor dos respectivos titulares, respeitadas suas proporções. 

O cancelamento do Programa se justifica pelos baixos volumes de negociações dos ADRs no mercado 

norte-americano, conforme informado à Companhia pelo próprio Agente Depositário. 

A Companhia irá praticar todos os atos necessários ao cancelamento e informará o mercado e seus 

acionistas, oportunamente, a respeito de quaisquer eventos subsequentes relacionados ao 

cancelamento de seu Programa de ADRs Nível 1. 

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para mais esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

Os detentores de ADR que desejarem maiores informações podem contatar JP Morgan Chase Bank 

nos EUA: 

JPMorgan Service Center 

800-990-1135 

CC: OTC Corporate Actions 
otccorpactions@finra.org 

 

 
Nova Odessa, 04 de dezembro de 2020. 

 
Rafael Gorenstein 

CEO e DRI 

mailto:otccorpactions@finra.org

