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FATO RELEVANTE 

 

Nova Odessa, 20 de dezembro de 2013 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech 
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 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) (“Lupatech” ou “Companhia”), uma das maiores 

fornecedoras brasileiras de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral o que segue. 

 

Em razão dos recessos e feriados de final de ano, além da solicitação de credores e seus representantes, a 

Companhia optou por prorrogar em 15 dias o prazo para que os titulares dos Bônus Perpétuos 

(“bondholders”) se manifestem em relação à adesão ao plano de recuperação extrajudicial, disponibilizado 

inicialmente em 26 de novembro de 2013, conforme fato relevante divulgado na mesma data.  

 

Desta forma, a data limite para manifestação dos bondholders passa a ser 10 de janeiro de 2014. 

 

O departamento de Relações com Investidores está à disposição para esclarecimentos adicionais. 

 

 

Thiago Piovesan 

Diretor de Relações com Investidores 

 
 

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 est imados 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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