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Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado 

 
AVISO AOS ACIONISTAS 

DÉCIMA PRIMEIRA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES 
CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA 

 
Nova Odessa, 26 de agosto de 2020 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: 
LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em continuidade às informações divulgadas no 
Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e 
ao público o quanto segue. 
 
Em 24 de agosto de 2020, fora concluída a escrituração da 11ª conversão mandatória de debêntures em 
ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia que passou de 
R$1.890.736.111,58 (um bilhão oitocentos e noventa milhões setecentos e trinta e seis mil cento e onze 
reais e cinquenta e oito centavos), divididos em 25.437.456 (vinte e cinco milhões quatrocentas e trinta e 
sete mil quatrocentas e cinquenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal para R$1.891.940.588,42 (um bilhão oitocentos e noventa e um milhões novecentos e quarenta 
mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), divididos em 25.847.142 (vinte e cinco 
milhões oitocentas e quarenta e sete mil cento e quarenta e duas) ações, todas ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal. 
 
O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 
Nova Odessa, 26 de agosto de 2020. 

 
 

Rafael Gorenstein 
Diretor de Relações com Investidores 

 
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES  

 

Telefone: + 55 (11) 2134-7000     E-mail: 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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