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FATO RELEVANTE
NOVO PRODUTO – POSTES DE POLIÉSTER REFORÇADOS COM FIBRAS DE VIDRO
Nova Odessa, 28 de abril de 2022 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (“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.
A unidade fabril da Companhia localizada em Feliz-RS dedicou-se historicamente à fabricação de camisas
tubulares em resina reforçada com fibra de vidro para o revestimento de tubos de produção de petróleo.
Com a prolongada crise por que passou o setor de óleo e gás, a Lupatech se empenhou em desenvolver produtos
alternativos que aproveitassem da expertise e da base industrial da unidade. Nesse sentido, como já informado ao
mercado, a Companhia promoveu o desenvolvimento de uma nova gama de produtos – postes construídos em
resina de poliéster reforçada com fibras de vidro – bem como as adaptações fabris necessárias para a sua
produção em escala comercial.
Os esforços empreendidos têm frutificado, de forma que nesta data, a Lupatech informa ter firmado contrato relativo
à licitação que se sagrou vencedora, junto à Celesc Distribuição S.A., para o fornecimento de 426 postes,
perfazendo o valor global de R$ 1.672.299,00.
Os postes fabricados em resina reforçada com fibra de vidro apresentam diversas vantagens em relação aos
congêneres fabricados em madeira, concreto ou aço, entre elas, menor peso, maior facilidade logística e de
instalação, maior resistência à deterioração pelos elementos e por microrganismos que redundam em maior
durabilidade.
Tais características têm proporcionado uma demanda crescente pelo produto que encontra aplicações em
distribuição e transmissão de energia elétrica, bem como em iluminação pública e telecomunicações.
O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.
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