ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de participação acionária relevante

São Paulo, 13 de maio de 2022 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE:
UGP, “Ultrapar”), em cumprimento à Resolução CVM 44/21, informa que foi
comunicada pelos acionistas Squadra Investimentos – Gestão de Recursos LTDA. e
Squadra Investments – Gestão de Recursos LTDA. (“Squadra”) que, em 12 de maio
de 2022, suas participações alcançaram, de forma agregada, 5,13% do total de
ações ordinárias de emissão da Ultrapar, totalizando 57.168.200 ações.
A referida participação é representada por (i) 41.368.200 ações ordinárias e (ii)
15.800.000 ações ordinárias referenciadas em instrumentos derivativos de
liquidação física. A Squadra é detentora, ainda, de exposição econômica vendida
por meio de instrumentos derivativos de liquidação física referenciados em
15.800.000 ações ordinárias. Do total informado acima, 6.053.635 ações ordinárias
encontram-se doadas em empréstimo.
Por fim, a Squadra informou também que não pretende alterar a composição de
controle ou a estrutura administrativa da Ultrapar. A correspondência emitida pela
Squadra encontra-se em anexo.

Rodrigo de Almeida Pizzinatto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022.

À ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
At.: Sr. Rodrigo de Almeida Pizzinatto
Diretoria de Relações com Investidores
Via email invest@ultra.com.br
Prezados Senhores,

A SQUADRA INVESTIMENTOS – GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ/MF 09.267.871/0001-40) e
SQUADRA INVESTMENTS – GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ/MF 09.278.157/0001-58), ambas com sede
na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633, salas 604 (parte), vêm, nos termos da Resolução
CVM n.º 44/2021, conforme alterada, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte “Comunicado ao
Mercado”:
COMUNICADO AO MERCADO
Fundos de investimento geridos por SQUADRA INVESTIMENTOS – GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e investidores
não residentes geridos por SQUADRA INVESTMENTS – GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Investidores”), nos termos
da Resolução CVM n.º 44/2021, conforme alterada, vêm informar que, em negociações realizadas no pregão da Bolsa de
Valores de São Paulo – BOVESPA, negociaram ações de emissão da ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”),
sendo que, nesta data os Investidores passaram a deter 57.168.200 (cinquenta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil e
duzentos) ações, equivalentes a 5.13% (cinco inteiros e treze centésimos por cento) das ações de emissão da Companhia. A
referida participação dos Investidores é representada por (i) 41.368.200 (quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil
e duzentos) ações ordinárias, e (ii) 15.800.000 (quinze milhões e oitocentos mil) ações ordinárias referenciadas em
instrumentos derivativos de liquidação física. Os Investidores são detentores, ainda, de exposição econômica vendida por meio
de instrumentos derivativos de liquidação física referenciados em 15.800.000 (quinze milhões e oitocentos mil) ações
ordinárias de emissão da Companhia. Informamos que do total informado acima, 6.053.635 (seis milhões, cinquenta e três mil
e seiscentos e trinta e cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia encontram-se doadas em empréstimo.
Os Investidores declaram que as operações realizadas não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

______________________________________________________________
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda. / Squadra Investments - Gestão de Recursos Ltda.

