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FORNECIMENTO DE VÁLVULAS PARA FPSO 
 

 

Nova Odessa, 24 de setembro de 2021 – – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: LUPA3) (Lupatech 

Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes”) (“Lupatech” ou “Companhia”), em 

cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o 

quanto segue. 

Na presente data, a Lupatech acusa recebimento de pedido de compra para fornecimento de válvulas dirigidas à 

construção de uma FPSO. O pedido tem valor de US$ 3.400 mil (três milhões e quatrocentos mil dólares), 

equivalentes a R$ 17.981 mil (dezessete milhões e novecentos e oitenta e um mil reais).  

A contratação é um compromisso firme de compra, e tem suas entregas previstas entre o primeiro e o segundo 

trimestres de 2022. Os acordos entabulados entre as partes incluem a opção ao cliente para a aquisição de 

equipamentos adicionais nas mesmas condições oferecidas para o presente pedido. 

A contratação representa um importante marco na retomada do fornecimento de equipamentos para o mercado 

de construção de embarcações FPSO (Floating Production Storage and Offloading), cuja demanda abarca parte 

representativa do portfólio de produtos da Companhia. 

O departamento de Relações com Investidores da Lupatech se coloca à disposição para esclarecimentos 

adicionais. 

 
Nova Odessa, 24 de setembro 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   
Website : www.lupatech.com.br/ri 
 
 
SOBRE A LUPATECH - Somos fornecedores de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás e na 
indústria em geral. Nossos principais negócios englobam a fabricação de válvulas para o setor de petróleo e gás e para a indústria 
em geral, cabos para ancoragem de plataformas em águas profundas, tubos e postes em material compósito, fundição e serviços 
de manufatura para terceiros.  
 
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 

 

FPSO VALVE SUPPLY CONTRACT 
 

 

Nova Odessa, September 24th, 2021 – Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BMF&BOVESPA: 

LUPA3) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes”) 

(“Lupatech” or “Company”), in accordance with CVM Instruction nº 44/2021, announces to its shareholders 

and the market in general that: 

 

On the present date, Lupatech acknowledges the receipt of a purchase order for the supply of valves for the 

construction of an FPSO. The order is worth US$ 3,400 (three million and four hundred thousand dollars), 

equivalent to R$ 17,981 (seventeen million and nine hundred and eighty-one thousand reais). 

 

The contract is a firm purchase commitment, and the corresponding deliveries are planned between the first 

and second quarters of 2022. The agreements entered into between the parties include the option for the 

customer to purchase additional equipment under the same conditions offered for this order. 

 

The contract represents an important milestone in the resumption of the supply of equipment for the FPSO 

(Floating Production Storage and Offloading) vessel construction market, whose demand encompasses a 

representative part of the Company's product portfolio. 

 

Lupatech's Investor Relations department is available for further clarification. 

 

Nova Odessa, September 24th, 2021. 

 

Rafael Gorenstein 

CEO and IRO 

 
 
INVESTOR RELATIONS – CONTACTS  
 

Telephone: + 55 (11) 2134-7000 or + 55 (11) 2134-7089  
Email: ri@lupatech.com.br  
Website : www.lupatech.com.br/ri 
 
 
ABOUT LUPATECH – We are suppliers of high added value products with a focus on the oil and gas sector and the 
industry in general. Our main businesses include the manufacture of valves for the oil and gas sector and for industrial 
applications, mooring ropes of deepwater platforms, tubes and poles in composite materials, investment castings and 
manufacturing services for third parties.  
 
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. Forward-
looking 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. Forward-
looking statements are not performance guarantees.  They 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. 
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