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FATO RELEVANTE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
EXCLUSÃO DOS VALORES DE ICMS PARA A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Nova Odessa, 26 de agosto de 2021 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (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 e na Instrução
CVM nº 358/2002, a Companhia comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
A companhia foi cientificada de que em 18.08.2021 a Receita Federal do Brasil deu cumprimento à decisão liminar
obtida em sede de mandado de segurança nº 5001612-34.2021.4.03.6109 impetrado pela Lupatech S.A.
determinando a habilitação à compensação dos créditos de PIS e Cofins incidentes sobre o ICMS, fruto de decisão
judicial com trânsito parcial em julgado, cuja eficácia não vinha sendo reconhecida.
Em decorrência do cumprimento da decisão judicial, a Lupatech S.A. passa estar apta a compensar créditos no
montante de R$ 29.465.339,33 – montantes atualizados até Julho de 2021 – com tributos federais correntes
devidos, exceto previdenciários.
O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem
necessários.
Nova Odessa, 26 de agosto de 2021.
Rafael Gorenstein
CEO e DRI
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089

Email: 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.
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MATERIAL FACT

TAX COMPENSATION EXCLUSION OF ICMS ON PIS AND COFINS BASIS CALCULATION
Nova Odessa, August 26th, 2021 – Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BMF&BOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes”)
(“Lupatech” or “Company”), in accordance with article 157, § 4º, of the Law nº 6.404/76 e CVM Instruction
under nº 358/2002 announces to its shareholders and the market in general the following information.
The Company was informed on 18.08.2021 that the Federal Revenue of Brazil complied with the preliminary
injunction obtained under writ of mandamus no. 5001612-34.2021.4.03.6109 filed by Lupatech determining
the authorization to offset PIS and Cofins credits resulted from their exclusion of ICMS basis calculation.
As a result , Lupatech is now able to offset credits in the amount of R$ 29,465,339.33 – updated total value
until July 2021 - with current federal taxes due, except for social security.
The Investor Relations department remains available for further clarification.
Nova Odessa, August 26th, 2021.
Rafael Gorenstein
CEO and IRO

INVESTOR RELATIONS – CONTACTS
Telephone: + 55 (11) 2134-7000 or + 55 (11) 2134-7089 Email: ri@lupatech.com.br
ABOUT LUPATECH – We are a Brazilian supplier of high value-added products and services in the oil and gas
sector. Our businesses are organized in two segments: Products and Services. The Products segments produces
anchoring ropes for production platforms, valves, completion tools and gas compressor. The Services segment offers
services as workover, drilling, well intervention, coating and inspection of pipes.
This release may contain forward-looking statements subject to risks and uncertainties. Such forward-looking statements
are based on the management´s beliefs and assumptions and information currently available to the Company. Forwardlooking statements include information on our intentions, beliefs or current expectation, as well as on those of the
Company´s Board of Directors and Officers. The reservations as to forward-looking statements and information also
include information on possible or presumed operating results, as well as any statements preceded by, followed by or
including words such as “believes”, “may”, “will”, “expects”, “intends”, “plans”, “estimates” or similar expressions. Forwardlooking statements are not performance guarantees. Tthey involve risks, uncertainties and assumptions because they
refer to future events and therefore depend on circumstances which may or may not occur. Future results may differ
materially from those expressed or suggested by forward-looking statements. Many of the factors which will determine
these results and figures are beyond Lupatech’s control or prediction capacity.

