CNPJ 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA

Comunicado ao Mercado
INVESTOR DAY 2022 – Evento híbrido com participação de executivos da Companhia

Joinville, 22 de junho de 2022 – A Tupy S.A. (B3: TUPY3) (“Companhia”), em conformidade com as melhores
práticas de governança corporativa comunica que realizará no dia 27 de junho de 2022 sua Reunião Pública com
Investidores (Tupy Day). O evento será realizado em formato híbrido, com início às 14:30 horas.
Evento Presencial:
Av. Nações Unidas, 12.495
Anexo à torre TNU – 2º andar
São Paulo – SP
Confirmar presença no evento presencial através do e-mail dri@tupy.com, informando nome, e-mail e instituição,
se houver.
Evento Online:
Link Webcast (português): Clique aqui
Link Webcast (inglês): Clique aqui
Link para participação no Youtube (português): Clique aqui
Link para participação no Youtube (inglês): Clique aqui

Thiago Fontoura Struminski
Vice-presidente de Finanças, Controles e Administração
Diretor de Relações com Investidores

Contatos de RI:
Telefone: + 55 (11) 2763-7844
E-mail: dri@tupy.com.br
Site: www.tupy.com.br/ri

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 expectati vas 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.
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Notice to the Market
INVESTOR DAY 2022 - Hybrid event with the participation of Company's executives
Joinville, June 22, 2022 - Tupy S.A. (B3: TUPY3) ("Company"), in compliance with the best corporate governance
practices, hereby announces that it will hold its Public Meeting with Investors (Tupy Day) on June 27, 2022. The
event will be held in a hybrid format, starting at 2:30 pm.
In-person Event:
Av. Nações Unidas, 12.495
Attached to tower TNU – 2º floor
São Paulo – SP, Brazil
RSVP to dri@tupy.com, informing name, e-mail and institution.
Online Event:
Webcast link (English): Click here
Webcast link (Portuguese): Click here
Link to Youtube participation (English): Click here
Link to Youtube participation (Portuguese): Click here

Thiago Fontoura Struminski
Vice-President of Finance, Control and Management
Investor Relations Officer
IR Contact Info:
Phone: + 55 (11) 2763-7844
Email: dri@tupy.com.br
Website: www.tupy.com.br/ir

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 expectati vas 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.

