LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

Mapa final de votação detalhado
para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Nova Odessa, 18 de maio de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), informa ao Mercado, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, o mapa detalhado final de votação que consolida as instruções de voto à
distância e os votos proferidos presencialmente, da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi
realizada em 14 de maio de 2018, às 15h, em segunda chamada.

Assembleia Geral Ordinária
Ordem do dia

1. Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
2. Destinação do resultado do exercício, conforme descrito na Proposta da Administração.
3. Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro
Ricardo Doebeli.

CPF/CNPJ
21080

Posição
acionária
1.288.723

Assembleia Geral Ordinária - Ordem do dia

1
Aprovar

2
Aprovar

3
Aprovar

Assembleia Geral Extraordinária
Ordem do dia

1. Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o
exercício de 2018, conforme consta na Proposta da Administração.
2. Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado,
em vigência desde 02 de janeiro de 2018.
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3. Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido
interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13460-000;
4. Encerramento das atividades das filiais da Companhia inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i)
89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 6.463.822/0006-27, com
nome fantasia Lupatech Metalúrgica Ipê; (iii) 86.463.822/0009-70, com nome fantasia Lupatech
Tecval; e (iv) 86.463.822/0011-94, com nome fantasia Lupatech Valmicro São Paulo.
5. Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures
mandatoriamente conversíveis emitidas na 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia
aprovada na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de dezembro de 2017.
6. Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens
anteriores.

CPF/CNPJ
21080

Posição
acionária
1.288.723

Assembleia Geral Extraordinária - Ordem do dia
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Rafael Gorenstein
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089

Email: ri@lupatech.com.br

SOBRE A LUPATECH - Somos fornecedores de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão focados principalmente
para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas e equipamentos para completação de poços.
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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