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COMUNICADO AO MERCADO
S&P Global Ratings eleva rating da Tupy
Joinville, 21 de maio de 2019 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3) comunica ao mercado que a agência de
rating S&P Global Ratings (“S&P” ou “Agência”) elevou o rating de crédito de longo prazo do emissor nas escalas
globais e nacionais de “BB-” para “BB” e de “brAA+” para “brAAA”, respectivamente. O rating da emissão também
foi elevado de “BB-” para “BB”.
De acordo com o relatório da S&P, a agência espera que a Tupy gere um fluxo de caixa sólido e crescente,
decorrente do crescimento da receita e da melhoria da rentabilidade.
Rating acima do soberano
Os ratings da Tupy agora encontram-se acima do rating soberano do governo brasileiro (em moeda estrangeira).
A Companhia tem sede no Brasil, porém, cerca de 80% das suas receitas é oriunda de países com rating superior
ao do Brasil, segundo a agência.
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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 Tupy.

