LUPATECH adquire ITASA e fortalece sua presença no setor de
válvulas de alto valor agregado.
Caxias do Sul, RS, Brasil, 14 de junho de 2006 --- A Lupatech S.A.
(BOVESPA: LUPA3), através de sua controlada, Metalúrgica Nova Americana
Ltda. (MNA), celebrou, em 14 de junho de 2006, Contrato de Compra e Venda
de Ações com os controladores da ITASA (Industria y Tecnología en Aceros
S.A.). O contrato prevê a compra da totalidade das ações da ITASA.
A ITASA tem capacidade de produção superior a 1,0 mil toneladas anuais de
aço fundido (em peças acabadas) e incorpora as mais modernas tecnologias
de produção de aços com alto grau de resistência a corrosão, inclusive Duplex
e Superduplex. Conta com área total de mais de 22.000m² e com área
construída de 5.000m². O faturamento bruto da ITASA em 2005 foi de cerca de
US$ 5 milhões, dos quais 21% foram exportações, fornece para as principais
empresas que produzem válvulas e bombas para os setores de petróleo e gás,
petroquímico, químico, dentre outros, e conta com aproximadamente US$ 2,5
milhões em ativos.
A aquisição ocorre em linha com o informado pela Lupatech ao longo do
processo de Oferta Pública de Ações e é parte do desenvolvimento estratégico
que a Lupatech pretende empreender, ratificando seu posicionamento no
mercado brasileiro e latino americano de válvulas industriais e demonstra a
capacidade da Lupatech em ser a empresa consolidadora desse setor na
América Latina.
A Lupatech pretende com essa aquisição, além de fortalecer a posição de
liderança da MNA no exigente setor de válvulas de esfera com alta resistência
a corrosão e de alto valor agregado, acessar a tecnologia de fundição que
permitirá a Lupatech implementar uma fundição no Brasil, em até 2 anos, com
o uso das mesmas tecnologias hoje empregadas na ITASA.
O montante a ser investido nos próximos 3 anos é da ordem de US$ 9,0
milhões. Adicionalmente, está acertado que os vendedores terão direito a uma
participação no lucro líquido da ITASA da ordem de 30% no primeiro exercício,
20% no segundo exercício e de 10% no terceiro exercício. A utilização dessa
sistemática de pagamentos assegura o alinhamento de interesses entre a
Lupatech e os ex-controladores da ITASA, que permanecem como diretores da
ITASA.
A Lupatech e a ITASA mantêm relações comerciais há mais de 13 anos,
período esse em que a ITASA foi importante fornecedor da Esferomatic,
empresa argentina de válvulas para petróleo que de 1993 a 1998 foi
propriedade da Lupatech na Argentina. Nos últimos anos a ITASA forneceu
fundidos de alta qualidade para a MNA.
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Após a aquisição, a ITASA continuará o fornecimento de seus produtos
fundidos com altos padrões de qualidade respeitando o relacionamento de
longo prazo com seus tradicionais clientes na Argentina e no exterior.
Sobre a ITASA – Fundada há mais de 20 anos, pelos Srs. Tomás e Nestor
Novillo, a ITASA é uma das mais respeitadas fundições de corpos e
componentes para válvulas e carcaças de bombas para petróleo na América
Latina. Com matriz na Cidade de Paraná, na Província de Entre Rios na
Argentina, emprega 70 pessoas.
A produção é certificada com rigorosa análise de qualidade química, de
ensaios físicos e de resistência e a especialidade são peças fundidas, tais
como corpos e componentes para válvulas, bombas, rotores. A ITASA é
certificada pela ISO 9001/2000.
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 subconjuntos 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.
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O presente comunicado de imprensa pode conter previsões acerca de eventos futuros. Eventuais previsões
não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da
Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”,
“projeta”, ”objetiva”, bem como outros termos similares, visam identificar tais previsões as quais
evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados
futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear
exclusivamente nas posições aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em
que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus
desdobramentos.
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