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AVISO AOS ACIONISTAS
GRUPAMENTO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Nova Odessa, 15 de maio de 2015 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY)
(“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos
seus acionistas e ao público que, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, foi aprovado
o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 12 da
Lei nº 6.404/76, cujas características estão descritas a seguir.
1.

Grupamento de Ações

O grupamento compreenderá a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia e observará a
razão de 500:1, de forma que cada lote de 500 (quinhentas) ações ordinárias seja grupado em uma
única ação ordinária. Com exceção da alteração da quantidade de ações ordinárias de emissão da
Companhia, a aprovação do grupamento não resultará na modificação do montante total do capital social
ou nos direitos conferidos pelas ações ordinárias de emissão da Companhia a seus titulares.
1.1. Prazo para Ajuste das Posições pelos Acionistas
A assembleia deliberou a abertura de um prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação deste
Aviso, ou seja, até 17 de junho de 2015, para que os titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia possam, ao seu livre e exclusivo critério, ajustar suas posições acionárias, por espécie, em
lotes múltiplos de 500 (quinhentas) ações, mediante negociações na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), de forma a permanecerem integrando o quadro
acionário da Companhia com, no mínimo, uma ação após a efetivação do grupamento. A validade dos
bloqueios em circulação coincide com o prazo limite de ajuste das posições, ou seja, 17 de junho de
2015.
1.2. Compra e Venda de Ações
Os acionistas poderão efetuar as transações de compra e venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia, para ajuste de suas posições, por meio das sociedades corretoras autorizadas a operar na
BM&FBOVESPA.
1.3. Cotação Unitária
Após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para o ajuste das posições por parte dos acionistas da
Companhia, ou seja, a partir de 18 de junho de 2015, as ações ordinárias representativas do capital
social da Companhia passarão a ser negociadas exclusivamente grupadas na proporção resultante do
grupamento das ações da Companhia.

TEXT_SP 8935285v1 6430/1

1.4. Venda de Frações de Ações
Após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para o ajuste das posições pelos acionistas da Companhia,
as eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão separadas, agrupadas em números
inteiros, e vendidas em tantos leilões quantos forem necessários, a serem realizados oportunamente na
BM&FBOVESPA, sendo os valores resultantes da alienação disponibilizados em nome do respectivo
acionista detentor de frações, após a liquidação financeira da venda, da seguinte forma: (a) os
correntistas do Banco Bradesco S.A. terão o correspondente valor creditado diretamente em sua contacorrente; (b) os demais acionistas deverão comparecer a uma agência do Banco Bradesco S.A. de sua
livre escolha que preste serviço de atendimento aos acionistas para receber os respectivos valores; (c) o
valor correspondente às ações depositadas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA lhe
será creditado diretamente, e a Central Depositária da BM&FBOVESPA se encarregará de repassá-lo
aos respectivos acionistas através dos Agentes de Custódia; e (d) para os acionistas cujas ações se
encontram bloqueadas ou com o cadastro desatualizado, o valor será retido pela Companhia e mantido à
disposição do respectivo acionista para pagamento, exclusivamente mediante apresentação de
documentação comprobatória de desbloqueio ou de identificação, conforme o caso. A data do leilão das
frações de ações e a data em que os recursos resultantes do leilão serão disponibilizados aos acionistas
serão comunicadas após o decurso do prazo para ajuste das posições acionárias, através de Aviso a ser
oportunamente divulgado.
1.5. Informação aos Titulares de ADSs
As ações ordinárias de emissão da Companhia subjacentes aos American Depositary Shares (“ADSs”)
também serão objeto do grupamento de ações, obedecendo à mesma proporção estipulada para o
grupamento das ações no Brasil, de forma que os ADSs continuarão sendo negociados na proporção de
um ADS para cada ação.
2.

Alterações no Capital Social

Os acionistas da Companhia também aprovaram a alteração do caput e do parágrafo primeiro do artigo
5º e a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as seguintes alterações: (i) alteração
no montante do capital social e na quantidade de ações de emissão da Companhia em decorrência da
homologação do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em
30 de setembro de 2014, (ii) alteração na quantidade de ações em razão do grupamento, e (iii)
atualização da quantidade de ações do capital autorizado da Companhia em decorrência da
homologação do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em
30 de setembro de 2014. Assim, o Estatuto Social da Companhia passou a refletir o capital social no
montante de R$1.853.683.959,73, representado por 9.393.834 ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal, e o capital autorizado de 3.950.134 ações ordinárias.
Nova Odessa, 15 de maio de 2015.

Ricardo Doebeli
Diretor de Relações com Investidores
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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 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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