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FATO RELEVANTE
VENDA DE PARTICIPAÇÃO DE SUBSIDIÁRIA NA COLÔMBIA
Nova Odessa, 25 de agosto 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 venda da participação
societária de 19,6% (dezenove vírgula seis por cento) da sociedade Lupatech OFS S.A.S., subsidiária
colombiana da

Companhia (“Lupatech Colômbia”), para a Petroalianza International Ltd.

(“Petroalianza”) pelo valor de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).
A transação envolve, ainda, (i) a obrigação da Petroalianza de capitalizar a Lupatech Colômbia em
mais US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América), atingindo uma
participação equivalente a 36% (trinta e seis por cento), e (ii) a outorga de opção à Petroalianza de
adquirir a totalidade da participação societária remanescente da Lupatech Colômbia pelo valor de US$
7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América), até a data
máxima de 30 de novembro de 2017.
A operação de venda da participação societária na Lupatech Colômbia foi devidamente aprovada pelo
juízo da recuperação judicial do Grupo Lupatech e faz parte da estratégia de alienação de ativos non
core ligados à unidade de serviços para a indústria de petróleo e gás.
O departamento de Relações com Investidores da Companhia manterá os acionistas e o mercado
informados acerca dos andamentos do negócio e permanece à disposição para mais esclarecimentos
que se fizerem necessários.
Nova Odessa, 25 de agosto de 2017
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