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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
A Administração da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) vem apresentar aos Srs.
Acionistas a Proposta da Administração, acerca das matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 11 de abril de 2018 às 14h:
1) Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração e das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhadas do relatório dos Auditores
Independentes e do parecer do Conselho Fiscal
O Relatório da Administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2017 foram arquivados junto à CVM em 21.02.2018, e publicados em jornais de grande circulação em
23.02.2018.
Tais documentos (i) foram aprovados pelo Conselho de Administração e (ii) obtiveram parecer favorável do
Conselho Fiscal da Companhia em reuniões realizadas em 21.02.2018, cujas respectivas atas também foram
arquivadas junto à CVM naquela data.
Além disso, as demonstrações financeiras foram auditadas e obtiveram relatório sem ressalvas dos
auditores independentes da Companhia, KPMG Auditores Independentes. Tais documentos estão
disponíveis no Anexo I da presente proposta. Os comentários dos diretores sobre a situação financeira da
Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência, estão disponíveis no Anexo II.
Propomos que os documentos acima citados sejam aprovados sem ressalvas pelos acionistas da
Companhia.

2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017
Nos termos do inciso II do § 1° do art. 9 da Instrução CVM 481, conforme alterada, e no formato do Anexo
9-1-II da mesma Instrução, disponibilizamos informações referentes à destinação de lucro líquido do
exercício social encerrado em 31.12.2017 no Anexo III.
Propomos que a destinação do lucro líquido seja aprovada conforme o Anexo III e as demonstrações
financeiras da Companhia.

3) Fixação da remuneração global anual da Administração
Propomos que a remuneração global da Administração da Companhia para o período compreendido entre
maio de 2018 e abril de 2019 seja aprovada nos termos apresentados no Anexo IV.
Para permitir a compreensão da motivação da presente proposta, disponibilizamos informações adicionais
acerca das políticas e práticas de remuneração da Administração no Anexo V, nos termos do item 13 do
Formulário de Referência.

4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, tendo em vista a solicitação da
instalação do Conselho Fiscal feita por acionista representando mais de 2% (dois por cento) das ações
com direito a voto de emissão da Companhia
Tendo em vista que o Conselho Fiscal será instalado a pedido de acionista representando mais de 2% (dois
por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, conforme disposto no art. 161, § 2º, da
Lei das Sociedades Anônimas e na Instrução CVM nº 324/00, propomos a eleição dos candidatos abaixo
para membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como de seus suplentes:
(i) Flavio César Maia Luz (efetivo) / Márcio Augustus Ribeiro (suplente)
(ii) Geraldo Toffanello (efetivo) / Pedro Ozires Predeus (suplente)
(iii) William Bezerra Cavalcanti Filho (efetivo) / Paulo Cesar Pascotini (suplente)

As informações detalhadas sobre os candidatos estão disponíveis no Anexo VI, conforme itens 12.5 a 12.10
do Formulário de Referência.

5) A Fixação da Remuneração dos membros do Conselho Fiscal
Propomos que a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o período de seu mandato seja
aprovada nos termos apresentados no Anexo IV.
Acesso a Documentos e Informações
Nos termos do Estatuto Social da Ultrapar e do artigo 6º da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, os
documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas, incluindo o boletim de voto a
distância e quaisquer outros relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia, foram
apresentados à CVM, e encontram-se à disposição no site da CVM (www.cvm.gov.br), na sede social da
Companhia, no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e no site da Companhia
(ri.ultra.com.br).

São Paulo, 12 de março de 2018.
PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

