FATO RELEVANTE
Lupatech contrata Pactual como Formador de Mercado
Caxias do Sul, 03 de Julho de 2006: A Lupatech S.A. (BOVESPA: LUPA3), comunica ao mercado,
de acordo com o disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 e na Instrução CVM nº
384, de 17 de março de 2003, que contratou a Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
sociedade anônima com sede no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Av. Brigadeiro Faria
Lima nº 3729, 9º andar,, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/0001-22, para exercer a função de
formador de mercado de suas ações ordinárias (“LUPA3”) no âmbito da BOVESPA (“Market Maker”),
pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável automaticamente por tempo indeterminado caso não
haja manifestação contrária de qualquer das partes, com o objetivo de fomentar a liquidez das
referidas ações. A Companhia informa ainda que 33.341.950 ações ordinárias se encontram em
circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o formador de mercado.

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 sub-conjuntos
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. Opera, ainda, na fundição de
carcaças em ligas metálicas com alta resistência a corrosão voltadas para os setores de válvulas
industriais e bombas, principalmente para aplicações nos processos para a indústria de petróleo e
gás.
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