ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
MAPAS SINTÉTICOS DE VOTOS RECEBIDOS DO ESCRITURADOR

São Paulo, 11 de abril de 2022 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE:
UGP, “Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 481/02,
conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral os mapas
sintéticos de votos recebidos do banco escriturador referentes à Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia a se realizar em 13 de abril de 2022.
Assembleia Geral Ordinária – 13/04/2022 às 14h00
Descrição da deliberação
1. Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração, bem
como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2021, acompanhadas do relatório dos Auditores
Independentes e do parecer do Conselho Fiscal
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31.12.2021

3. Fixação da remuneração global da Administração
4.a. 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. Indicação dos candidatos:
• Flávio Cesar Maia Luz (efetivo)
• Márcio Augustus Ribeiro (suplente)
4.b. 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. Indicação dos candidatos:
• Geraldo Toffanello (efetivo)
• Pedro Ozires Predeus (suplente)
4.c. 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. Indicação dos candidatos:
• Nilson Martiniano Moreira (efetivo)
• Sandra Regina de Oliveira (suplente)
5. Em virtude do item acima, a fixação da remuneração dos membros
do Conselho Fiscal para o mandato que se inicia em abril de 2022

Voto

Quantidade de
ações

Aprovar

204.951.301

Rejeitar

200.000

Abster-se

57.492.120

Aprovar

261.324.643

Rejeitar

1.318.778

Abster-se

-

Aprovar

240.130.580

Rejeitar

21.745.544

Abster-se

767.297

Aprovar

261.028.579

Rejeitar

883.035

Abster-se

731.807

Aprovar

261.028.579

Rejeitar

883.035

Abster-se

731.807

Aprovar

261.228.579

Rejeitar

683.035

Abster-se

731.807

Aprovar

260.882.596

Rejeitar
Abster-se

1.760.825

Assembleia Geral Extraordinária – 13/04/2022 às 14h00
Descrição da deliberação
1. Alteração do número de membros que compõem o Conselho de
Administração

2. Eleição de membro do Conselho de Administração

3. Deliberação sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da
Companhia, conforme detalhadas na Proposta da Administração:
(a) alteração do percentual de membros independentes do Conselho de
Administração
3. Deliberação sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da
Companhia, conforme detalhadas na Proposta da Administração:
(b) alteração da composição dos comitês de assessoramento do
Conselho de Administração
3. Deliberação sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da
Companhia, conforme detalhadas na Proposta da Administração:
(c) adaptação dos dispositivos estatutários aplicáveis ao Comitê de
Auditoria e Riscos, de forma a adequá-lo aos requisitos exigidos pela
Resolução CVM 23/21
3. Deliberação sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da
Companhia, conforme detalhadas na Proposta da Administração:
(d) redução do percentual do lucro líquido a ser destinado ao
pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas, com o
consequente ajuste no percentual a ser destinado à reserva para
investimentos
4. Homologação da alteração do número de ações ordinárias em que se
divide o capital social da Companhia, em razão do exercício parcial dos
direitos conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia
quando da incorporação da totalidade das ações de emissão da
Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Companhia,
aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de
janeiro de 2014
5. Aprovação da consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir as
alterações propostas nos itens acima

Voto

Quantidade de
ações

Aprovar

261.927.564

Rejeitar

35.490

Abster-se

-

Aprovar

253.034.269

Rejeitar

8.832.721

Abster-se

96.064

Aprovar

261.963.054

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

261.963.054

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

261.963.054

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

261.963.054

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

261.963.054

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

261.963.054

Rejeitar

-

Abster-se

-

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

