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FATO RELEVANTE
FORNECIMENTO DE VÁLVULAS PARA PETROBRAS
Nova Odessa, 08 de junho de 2020 – 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 que nesta data celebrou os contratos nº 4600610683, 4600610561, 4600611462,
4600611461, 4600611954, 4600612170 e 4600611953, todos com objeto de fornecimento, pela
Companhia, de válvulas esfera manuais – Fire Safe, oriundos da licitação de nº 7002914328 com a
Petrobras, os quais somam a quantia de R$30.828.675,52 (trinta milhões, oitocentos e vinte e oito mil,
seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme aprovado em Reunião do
Conselho de Administração realizada em 08 de junho de 2020.
A Companhia ressalta que se trata de contratos de fornecimento sem obrigação de compras pelo
cliente, válidos pelo prazo de 3 anos e renováveis por até 2 anos adicionais mediante acordo entre as
partes.
O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para mais esclarecimentos
que se fizerem necessários.
Nova Odessa, 08 de junho de 2020.
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
VALVE SUPPLY AGREEMENTS WITH PETROBRAS
Nova Odessa, June 08th, 2020 – Lupatech S.A. – In Judicial Recovery (BMF&BOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66
“Notes”) (“Lupatech” or “Company”), in accordance with article 157, 4th paragraph of Law 6.404/76 and
CVM Instruction 358/2002, the Company announces to its shareholders and the market in general that
on this date, it fully executed valve supply agreements nºs. 4600610683, 4600610561, 4600611462,
4600611461, 4600611954, 4600612170 and 4600611953, originated from Petrobras’ bid nº.
7002914328, which add up to R$30.828.675,52 (thirty million, eight hundred and twenty-eight thousand,
six hundred and seventy-five reais and fifty-two cents of real), as approved on Board of Directors
Meeting held on June 8th, 2020.
The Company emphasizes that these are supply contracts with no purchase obligation for the customer,
valid for a period of 3 years and renewable for up to an additional 2 years by agreement between the
parties.
The Company's Investor Relations department remains available for further clarification needed.
Nova Odessa, June 08th, 2020.
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. 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. 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 forwardlooking statements. Many of the factors which will determine these results and figures are beyond Lupatech’s control or prediction
capacity.

