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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 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO 

Esclarecimentos sobre questionamento da CVM/B3 - Movimentações atípicas de ações 
 
 

Nova Odessa, 11 de maio de 2021 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: LUPA3) 

(“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento ao Ofício B3 642/2021-SLS de 10 de maio de 2021, cujo 

teor segue transcrito abaixo, vem a público responder ao questionamento solicitado. 

 
10 de maio de 2021 
642/2021-SLS 
 
Lupatech S.A. 
At. Sr. Rafael Gorenstein 
Diretor de Relações com Investidores 
 
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica 
 
Prezado Senhor, 
 
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa 
empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que 
seja informado, até 11/05/2021, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-
los.  
 

Ações ON 

Preços (R$ por ação) 

Data Abertura Mínimo Máximo Médio Último 
Oscil. 

% 
Nº 

neg. 
Quantidade Volume (R$) 

27/04/2021 7,42 7,22 7,55 7,38 7,23 -1,76 2.244 1.347.500 9.941.860,00 

28/04/2021 7,31 7,01 7,35 7,20 7,20 -0,41 1.704 1.210.400 8.716.390,00 

29/04/2021 7,28 7,12 7,45 7,25 7,18 -0,27 1.504 1.064.300 7.717.628,00 

30/04/2021 7,18 7,04 7,60 7,32 7,51 4,59 2.635 2.163.500 15.832.379,00 

03/05/2021 8,00 7,65 8,28 7,98 7,97 6,12 7.641 5.611.100 44.780.127,00 

04/05/2021 8,00 7,52 8,94 8,37 8,90 11,66 8.013 5.667.100 47.415.145,00 

05/05/2021 9,10 8,80 10,30 9,68 10,02 12,58 10.797 6.950.700 67.276.050,00 

06/05/2021 10,00 9,08 10,28 9,70 9,58 -4,39 10.472 6.104.200 59.197.523,00 

07/05/2021 9,65 9,55 10,10 9,84 9,84 2,71 4.403 3.083.200 30.325.730,00 

10/05/2021* 9,86 9,86 11,64 10,76 11,48 16,66 5.748 3.790.000 40.816.259,00 

*Atualizado até às 12h59. 

Em resposta ao Ofício acima, a Companhia comunica que não tem ciência de fatos adicionais àqueles já 

informados ao mercado e que possam justificar as oscilações registradas em termos de número de 

negócios, quantidade de ações negociadas ou cotação de suas ações no mercado.  
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A Lupatech reitera seu compromisso de divulgar, oportuna e tempestivamente, todo e qualquer fato que 

seja do interesse de seus acionistas, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM 358/2002 e suas 

alterações. 

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição. 

 
Nova Odessa, 10 de maio de 2021 

 

 
Rafael Gorenstein 

CEO e DRI 

 
 
 
 
 
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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