LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

COMUNICADO AO MERCADO
Nova Odessa, 9 de junho de 2021 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA:
LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 12 da
Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos senhores
acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência do Sr. Rafael Gorenstein (“Rafael”)),
com as informações abaixo transcritas:
“À Lupatech S.A.
Avenida Chucri Zaidan, 1550 – Conjunto 2705
CEP 04711-130 – Chácara Santo Antonio –São Paulo –SP
Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada ("ICVM nº 358/02"), serve a presente para informar-lhes o quanto segue:
Em 8 de junho de 2021, foi realizada a escrituração de 1.662.519 ações ordinárias para o acionista
Rafael.
Em razão da escrituração acima, Rafael Gorenstein, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade RG nº 07.665.638-8 (DETRAN-DIC/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº
109.628.718-85 ("Rafael"), tomou conhecimento, na presente data, que passou a deter 1.662.519
(um milhão, seiscentas e sessenta e duas mil e quinhentas e dezenove) ações ordinárias da
Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 5,83% (cinco
virgula oitenta e três por cento) do capital social total da Companhia.
Para os fins da Instrução Normativa CVM nº 358/02, Rafael declara que (i) é parte de qualquer
acordo ou contrato regulando o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Lupatech; e (ii) a alienação das referidas ações não objetiva alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Lupatech.
Por fim, Rafael comunica a Lupatech e ao mercado em geral, que irá transferir a totalidade das
ações acima mencionadas para a Arara Azul Gestão de Bens e Direitos S.A., sociedade anônima
de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.412.960/0001-43(“Arara Azul”), que se
qualifica na hipótese do artigo 11, da Instrução Normativa da CVM nº 358/02.
Para os fins da Instrução Normativa CVM nº 358/02, Arara Azul declara que (i) não é parte de
qualquer acordo ou contrato regulando o exercício de direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da Lupatech; e (ii) a alienação das referidas ações não objetiva
alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Lupatech.”
”
O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos
adicionais.
Nova Odessa, 9 de junho de 2021.

Rafael Gorenstein

CEO e DRI
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Telefone: + 55 (11) 2134-7000

E-mail: ri@lupatech.com.br

SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com
foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços. O segmento
Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas,
equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de
workover, perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações.
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e
informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais,
assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também
incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita",
"poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os
resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro.
Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.

