
 

 
LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 

NIRE 35.3.0045756-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado 

 
AVISO AOS ACIONISTAS 

PUBLICAÇÕES DA COMPANHIA PASSAM A SER APENAS EM  
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 

 
Nova Odessa, 15 de março de 2022 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: 

LUPA3) (“Lupatech” ou “Companhia”) informa que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.818, de 24 de 

abril de 2019, que alterou o artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as publicações 

obrigatórias da Companhia deixam de ser divulgadas nos órgãos oficiais e passam a ser publicadas 

exclusivamente no Valor Econômico, jornal de grande circulação adotado pela Companhia. 

 

A Companhia informa também que seu Formulário Cadastral já está atualizado para refletir tal alteração 

nos seus canais de divulgação, em linha com o novo regime legal de publicações. 

 

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos 

adicionais. 

 

Nova Odessa, 15 de março de 2022. 

 

Vasco de Freitas Barcellos Neto  
CFO e Diretor de Relações com Investidores 

 
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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