Lupatech conclui mais duas aquisições na Argentina e investe
R$ 120 milhões no processo de consolidação do mercado Latino
Americano de válvulas industriais
Caxias do Sul, RS, Brasil, 19 de dezembro de 2006 --- A Lupatech S.A. (BOVESPA:
LUPA3), anuncia que concluiu a aquisição da totalidade do capital de duas sociedades
localizadas na Argentina, a Válvulas Worcester de Argentina Sociedad Anonima,
Industrial y Comercial (“Válvulas Worcester”) e da Esferomatic S.A. (“Esferomatic”).
A Válvulas Worcester e a Esferomatic são líderes
no mercado argentino de válvulas de esfera com
cerca de 60% do mercado de válvulas para o setor
industrial, destacadamente o de petróleo e gás, com
negócios de alto composto tecnológico.
Com a conclusão dessa transação, a Lupatech S.A.
consolida sua posição no mercado Argentino, que é o
terceiro maior produtor de petróleo e gás na América
do Sul, e cujas atividades deverão apresentar forte
expansão em decorrência da necessidade de
investimentos em energia para sustentar o forte
crescimento econômico verificado na Argentina.
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As operações na Argentina continuarão sob a
responsabilidade do Sr. Pablo Reim, atual CEO das
empresas adquiridas, e que passa a contribuir com
sua destacada competência para compor a
Administração da Lupatech.

Dentre os principais clientes da Válvulas Worcester e Esferomatic destaca-se,
Repsol YPF, Petrobras Argentina, British Pretroleum, Total, Chevron, Tenaris, Exxon e
Shell.
Os dados financeiros da Válvulas Worcester e Esferomatic passam a integrar os
informes consolidados da Lupatech S.A. a partir do 1T07.
A Válvulas Worcester e a Esferomatic apresentaram faturamento conjunto no ano
fiscal de 2006, encerrado em Agosto/06, no total de US$ 26,3 milhões. O patrimônio
líquido assumido é de US$ 19,0 milhões e o capital de giro líquido é de US$ 16,6
milhões. Não há endividamento financeiro e o ágio gerado, aproximado de US$ 36,6
milhões, será amortizado em 5 anos.
Essas aquisições ocorreram em linha com a estratégia da Lupatech de consolidação
do setor de válvulas industriais no mercado latino-americano, foi feita com recursos
próprios e propiciará sinergias nas áreas mercadológica, industrial, de projetos e
pesquisa de novos produtos, racionalização de custos e suprimentos.
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Sobre a Válvulas Worcester e Esferomatic – Fundada em 1967 e 1969,
respectivamente, são líderes na Argentina na fabricação de válvulas de esfera e
válvulas para aplicações especiais e estão na vanguarda tecnológica. Os produtos são
certificados por normas internacionais. A linha de produtos fabricados compreende
especialmente válvulas de esfera automatizadas e manuais de ¼” a 12”. Ambas
empresas estão localizadas na Grande Buenos Aires e ocupam área fabril de cerca de
17.000m², empregando 250 colaboradores.
Perfil Lupatech S.A. - A Lupatech S.A. possui duas linhas de negócio. O Segmento
Flow, onde é líder nacional na produção e comercialização de válvulas industriais,
principalmente para a indústria de petróleo e gás, química, farmacêutica, papel e
celulose e construção civil, através das marcas “MNA”, “Valmicro” e “Mipel” e o
Segmento Metal onde ocupa posição de destaque no mercado internacional no
desenvolvimento e na produção de peças, partes complexas e sub-conjuntos
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 carcaças 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.
Para maiores informações acesso o site www.lupatech.com.br/ri.
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