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FATO RELEVANTE 

 

DIVULGAÇÃO DE PROJEÇÕES  
 
 

Nova Odessa, 28 de março de 2022 – A Lupatech S.A. - Em Recuperação Judicial (B3: LUPA3 e 

Lupatech Warrants ISIN US5504381212 “Warrants”) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN 

USG57058AD40 “Notes”) (“Lupatech” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 

§4º, da Lei nº 6.404/76 e na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado 

em geral os seguintes prognósticos e objetivos da Administração e suas respectivas premissas para o 

exercício de 2022 e para os horizontes de 3 a 5 anos e de 5 a 10 anos: 

 

Período Receita líquida – em R$ milhões Margem Ebitda 

2022 
Projeção 

150 a 200 NA 

Entre 3 e 5 anos 
Objetivo 

550 (numa faixa de 450 a 650) 17% a 23% 

Entre 5 e 10 anos 
Objetivo 

1.000 a 2.000 NA 

 

Principais premissas: 

• Os prognósticos para o exercício de 2022 são baseados no orçamento da companhia e incluem 

expectativas de negócios que ainda não foram contratados com a empresa. A informação é 

fornecida com o propósito de informar a cadência de crescimento esperada pela empresa e 

não representa garantia de sucesso. 

• O prognóstico assume, entre outros: 

o A paulatina normalização das cadeias produtivas “pós-pandemia” 

o Efeitos limitados da guerra na Ucrânia 

o A manutenção de níveis elevados da atividade petroleira 

• Fatores que não estão sob controle da empresa podem afetar o prognóstico ora compartilhado. 

Menção especial se faz aos efeitos da guerra em curso na Ucrânia e as repercussões sobre 

variáveis relevantes como câmbio, preços de commodities e insumos industriais, impactos na 

logística internacional e outros correlatos. 

• A guerra entre Rússia e Ucrânia tem produzido um ambiente volátil na economia mundial, com 

alterações rápidas e significativas em variáveis importantes como o câmbio, commodities. 

Nesse cenário não é possível incorporar toda a extensão desses efeitos nas projeções, sejam 

eles positivos ou negativos. 

 



 

 

• Os objetivos estipulados de longo prazo guardam relação com a performance da Companhia 

no passado, em particular antes da incursão no negócio de Serviços Petroleiros. A performance 

passada não é garantia de desempenho futuro e, em particular, ressalta-se o longo período 

transcorrido desde as referências passadas bem como a significativa erosão de preços 

industriais durante a última década. 

• 2022 e período de 3 a 5 anos: recuperação com foco na retomada das atividades e da posição 

da Companhia no mercado 

• Período de 5 a 10 anos: captura de oportunidades por meio de vetores de crescimento que 

incluem, mas não se limitam a: 

o Novos produtos e serviços 

o Expansão internacional 

o Crescimento orgânico 

o M&A 

As projeções aqui divulgadas são estimativas da Administração da Companhia e refletem a sua 

percepção sobre fatores que podem afetar o seu desempenho, como as condições gerais da economia, 

além da dinâmica de seus mercados de atuação e de suas operações, de acordo com as informações 

disponíveis no mercado até a presente data.  

As Projeções estão, portanto, sujeitas a riscos, incertezas e alterações, não constituindo  promessa de 

desempenho para os exercícios sociais de 2022 e dos períodos de 3 a 5 anos e de 5 a 10 anos. 

A Companhia informa ainda que, nos termos da Instrução CVM nº 480/09, atualizará o Formulário de 

Referência, no item 11, com as informações relativas às projeções, assim como manterá em seus 

resultados trimestrais uma análise entre o resultado realizado e as projeções.   

 

 
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES 

 
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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