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FATO RELEVANTE
NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Nova Odessa, 27 de abril de 2017 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA:
LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN
USG57058AC66 “Notes”) (“Lupatech” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §
4º, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada e em sequência ao seu
projeto de reestruturação comunica aos seus acionistas e ao mercado a alteração na composição de
sua Diretoria Estatutária.
O Srs. Ricardo Doebeli, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e Edson Antonio Foltran,
Diretor sem designação específica, deixam os respectivos cargos na Diretoria Estatutária do Grupo
Lupatech após terem cumprido fundamental papel nos processos de racionalização das estruturas
corporativas, reestruturação do endividamento financeiro, com a aprovação e homologação definitiva
do atual Plano de Recuperação Judicial, sem quaisquer objeções.
O Sr. Ricardo Doebeli permanece como Conselheiro da Companhia. Nesse sentido, não há alterações
na composição do Conselho de Administração.
O Conselho de Administração resolveu, por unanimidade, eleger o Sr. Rafael Gorenstein para os cargos
de Diretor Presidente e de Relações com Investidores e o Sr. Paulo Prado da Silva para o cargo de
Diretor sem designação específica.
O Sr. Rafael Gorenstein atua desde janeiro de 2015 como consultor financeiro da Companhia, apoiando
na formulação da estratégia de reestruturação do passivo e na construção de seu plano de
recuperação. O Sr. Rafael possui formação em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, Mestrado
em Engenharia Elétrica/Pesquisa Operacional pela PUC-RJ e MBA pelo Imperial College, Londres.
Atuou como executivo financeiro em banco de investimento e em várias empresas de grande porte dos
setores imobiliário, têxtil, de bebidas e de telecomunicações. Acumula relevante experiência como
gestor de empresas em reestruturação.
O Sr. Paulo Prado da Silva possui formação em Engenharia e Administração de Empresas e tem
atuação de 35 anos na gestão de empreendimentos industriais nas áreas de Oil & Gas (offshore e
refinarias), com sólida experiência na direção geral e liderança comercial de empresas nos segmentos
de automação industrial, manufatura de válvulas, engenharias mecânica e eletrônica. Relevante
atuação em projetos de reestruturação de operações industriais e implantação de programas de
melhoria contínua.

Rafael e Paulo, combinando grande experiência em processos de turnaround e de gestão de negócios
industriais, darão continuidade à estratégia de recuperação e crescimento do Grupo Lupatech, visando
recuperar os níveis de faturamento e eficiência operacional.
O departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição para mais
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nova Odessa, 27 de abril de 2017

Ricardo Doebeli
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Lupatech S.A.
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