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COMUNICADO AO MERCADO
Subscrição de Sobra de Debêntures Conversíveis em Ações
Caxias do Sul, 12 de Agosto de 2009 – A Lupatech S.A. (Bovespa: LUPA3) (“Lupatech” ou
“Companhia”), líder no Mercosul na fabricação de Válvulas Industriais e fabricante de
equipamentos para o setor de Petróleo e Gás e Metalurgia, tendo em vista que em 24 de julho
de 2009 se encerrou o segundo período para subscrição das sobras das debêntures escriturais,
conversíveis em ações de emissão da Companhia, com garantia flutuante, para colocação
privada, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), e restaram seis debêntures
não subscritas por seus acionistas (“Debêntures Remanescentes”), das 320.000 (trezentas e
vinte mil) debêntures inicialmente emitidas pela Companhia, vem informar aos seus acionistas e
ao mercado o quanto segue.
De acordo com a cláusula 5.1.11. do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de
Debêntures Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Flutuante para Colocação
Privada da Lupatech S.A.”, somente os acionistas que subscreveram debêntures durante o
prazo do direito de preferência teriam direito à subscrição das eventuais sobras de debêntures
não subscritas durante tal prazo, no caso as Debêntures Remanescentes, na proporção dos
valores por eles subscritos anteriormente.
Levando-se em consideração o número de Acionistas com Direito de Subscrição e o percentual
de rateio das debêntures (0,03381615%), apenas a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
(“BNDESPAR”) teria direito à subscrição das Debêntures Remanescentes.
Assim sendo, e tendo em vista que a Companhia firmou com sua acionista BNDESPAR um
“Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Debêntures Conversíveis da 2ª Emissão da
Lupatech S.A.”, por meio do qual a BNDESPAR comprometeu-se a subscrever e integralizar até
a totalidade das 320.000 (trezentas e vinte mil) debêntures emitidas pela Companhia (conforme
fato relevante publicado em 13 de maio de 2009), a Administração da Companhia informa aos
seus acionistas e ao mercado que as Debêntures Remanescentes serão totalmente subscritas
e integralizadas pela acionista BNDESPAR.
A Administração da Companhia, através de sua área de Relações com Investidores, coloca-se
à inteira disposição dos acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais.
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CONTATOS NA ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Thiago Alonso de Oliveira - CFO & IRO
Cynthia Burin - Gerente de RI
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088
Email: ri@lupatech.com.br

Sobre a Lupatech - A Lupatech S.A. possui três segmentos de negócios: Energy Products,
Flow Control e Metalurgia.No Segmento Energy Products oferece produtos de alto valor
agregado e serviços para a indústria de petróleo e gás, como cabos para ancoragem de
plataformas em águas profundas, válvulas, equipamentos para exploração de poços,
revestimentos de tubos, compressores para GNV, sensores e serviços, através das marcas
“Lupatech MNA”, “Lupatech CSL”, “Lupatech Tecval”, “Lupatech Oil Tools”, “Lupatech
Esferomatic”, “Lupatech Oil & Gas Services”, “Lupatech Tubular Services”, “Lupatech Monitoring
Systems”, “Aspro”, “Sinergás” e “Norpatagonica”. No Segmento Flow Control possui posição
de liderança no Mercosul na produção e comercialização de válvulas industriais, principalmente
para as indústrias química, farmacêutica, papel e celulose e construção civil, através das
marcas “Lupatech Valmicro”, “Lupatech Mipel”, “ValBol” e “Jefferson”. No Segmento de
Metalurgia ocupa posição de destaque no mercado internacional e especializa-se no
desenvolvimento e na produção de peças, partes complexas e subconjuntos direcionados
principalmente para a indústria automotiva mundial através dos processos de fundição de
precisão e de injeção de aço, onde é a pioneira na América Latina. Opera, ainda, na fundição
de peças em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, voltadas para os setores de
válvulas industriais e bombas, principalmente para aplicações nos processos para a indústria de
petróleo e gás, através das marcas “Microinox”, “Steelinject” e “Itasa”.

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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