ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
A

Administração

da

Ultrapar

Participações

S.A.

(“ Ultrapar”

ou

“Companhia”) vem apresentar aos Senhores Acionistas a Proposta da
Administração acerca da matéria a ser apresentada em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada , de modo exclusivamente digital , em 30 de
setembro de 2021, às 14h00 (“Assembleia”):
Formalizar aos titulares de ações de emissão da Companhia o oferecimento
do

direito

de

preferência

para:

(i) subscrição

de

ações

ordinárias

resgatáveis, de Classes A, B, C, D, E e F, todas nominativas e sem valor
nominal, de emissão da Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio (“Oxiteno”), e
(ii) aquisição d e ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e sem
classe específica de emissão da Oxiteno, na proporção de suas respectivas
participações no capital social da Companhia, e pelos mesmos preços e
condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Açõ es celebrado
em 15 de agosto de 2021, conforme descrito em Fato Relevante divulgado
pela Companhia em 16 de agosto de 2021.
A Companhia destaca que a finalidade dessa assembleia geral é informar
aos acionistas os termos para o exercício do direito de prefe rência. Não
haverá tema para deliberação dos acionistas.
Conforme divulgado por meio do Fato Relevante de 16 de agosto de 2021,
a Companhia celebrou o Contrato de Compra e Venda de Ações
(“Contrato”) com a Tereftálicos Indústria e Participações Ltda. e a Indorama
Ventures Spain Sociedad Limitada , subsidiárias da Indorama Ventures PLC
(“Compradoras”), por meio do qual foram acordados os termos e condições
para a subscrição de novas ações e a aquisição, pelas Compradora s, de
ações representativas de até 100% (cem por cento) do capital social total
e votante da Oxiteno, subsidiária integral da Companhia (“ Transação”).
A Oxiteno é uma companhia fechada, cujas ações não são admitidas a
negociação no mercado de valores mobiliá rios e, portanto, possuem
liquidez restrita, e assim deverá permanecer quando da consumação da
Transação, conforme informado pelas Compradoras .

As Compradoras acordaram em pagar:
(i) Pela subscrição das novas ações regatáveis, de Classes A, B, C, D, E e
F da Oxiteno, cujos direitos estão descritos no Anexo I (“Ações
Emitidas”), o preço de US$ 17,8358 por Ação Resgatável, livre e isento
de todas e quaisquer retenções e/ou deduções, em função de
tributos e/ou custos de qualquer natureza pelos quais as Compradoras
sejam responsáveis (“Preço de Subscrição Final por Ação ”); e
(ii) Pela aquisição das demais ações ordinárias existentes, sem cl asse
definida (“Ações Alienadas”), o preço de US$ 17,8358 por ação da
Oxiteno, sujeito a ajustes nos termos do Contrato e livre e isento de
todas e quaisquer retenções e/ou deduções, em função de tributos
e/ou custos de qualquer natureza pelos quais as Com pradoras sejam
responsáveis (“ Preço de Aquisição Final por Ação ”), dos quais, sujeito
aos ajustes referidos acima, US$ 13,5626 por ação da Oxiteno serão
pagos

na

data

de

fechamento

da

Transação

(“ Data

de

Fechamento”) e US$ 4,2732 serão pagos no 2º aniversá rio da Data de
Fechamento ( “Data da 2ª Parcela ”).
Os demais termos, condições e prazos para pagamento do Preço de
Subscrição Final por Ação e do Preço de Aquisição Final por Ação previstos
no Contrato, além dos mecanismos de ajuste de preço que permitem o
cálculo do Preço de Subscrição Final por Ação e do Preço de Aquisição
Final por Ação final, estão resumidos no Anexo II desta Proposta da
Administração.
Dessa forma, nos termos do artigo 253, incisos I e II, da Lei nº 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), os acionistas da Companhia terão preferência para subscrição
das Ações Emitidas e aquisição das Ações Alienadas da Oxiteno, nas
respectivas proporções detidas pelos referidos acionistas no capital social
da Companhia, e pelos mesmos preços e nas mesmas condições previstos
no Contrato (“Direitos de Preferência ”). O Direito de Preferência poderá ser
exercido dentro do prazo decadencial de 30 dias a contar da divulgação,
pela Companhia, de aviso aos acionistas conten do os procedimentos e
documentos necessários ao exercício, a ser realizada posteriormente à
Assembleia ora convocada, sem período de rateio de sobras.
Os Direitos de Preferência não poderão ser exercidos por titulares do
programa de American Depositary Shares, custodiado pelo Bank of New
York Mellon, de acordo com o contrato de depósito de 16 de setembro de
1999, celebrado pela Companhia e pelo Bank of New York Mellon.
A efetiva emissão das Ações Emitidas e a entrega das Ações Alienadas da
Oxiteno decorrente do exercício dos Direitos de Preferência est ão sujeitas à
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conclusão da Transação, que, por sua vez, está sujeita à implementação de
condições suspensivas previstas no Contrato, resumidas no Anexo II.
Nos termos do Contrato, a subscrição da s Ações Emitidas e a aquisição das
Ações Alienadas constituem uma transação única e indivisível, de forma
que os acionistas não poderão optar entre subscrever Ações Emitidas ou
adquirir Ações Alienadas, ou, ainda, determinar a proporção do exercício
entre Ações Emitidas ou Ações Alienadas, devendo, necessariamente,
exercer seus Direitos de Preferência com relação às Ações Emitidas e Ações
Alienadas em conjunto e na proporção prevista no item abaixo e no Anexo
II.
Dessa forma, os acionistas que optarem por e xercer seus Direitos de
Preferência deverão adquirir 0,818398054205164 Ações Alienadas para
cada uma Ação Emitida por eles subscrita e vice -versa, sob pena de
decaimento de seus Direitos de Preferência.
Tendo em vista que o Preço de Subscrição Final por Aç ão e o Preço de
Aquisição Final por Ação foram estabelecidos em dólares norte -americanos,
a serem convertidos em Reais, nos termos resumidos no Anexo II, com base
nas taxas de câmbio da Data de Fechamento, as quais não serão
conhecidas no momento do exercício dos Direitos de Preferência, os
acionistas que desejarem exercer seus Direitos de Preferência, deverão
exercê-los com base em uma taxa de conversão de US$ para R$ de 5,2759 1
(“Taxa de Conversão do Direito de Preferência ”).
Dessa

forma,

considerando -se

a

Taxa

de

Conversão

do

Direito

de

Preferência e observado o posterior ajuste descrito acima, os acionistas que
exercerem seus Direitos de Preferência, deverão, inicialmente, no momento
do exercício:
(i) Para a subscrição de uma Ação Emitida, depositar, em favor da
Oxiteno, em conta corrente a ser oportunamente informada, o valor
de R$ 94,1006, livre e isento de todas e quaisquer retenções e/ ou
deduções, em função de tributos e/ou custos de qualquer natureza
pelos quais o acionista seja responsável (“ Preço de Subscrição Inicial
por Ação”); e
(ii) Para aquisição de uma Ação Alienada, depositar, em favor da
Companhia (conforme descrito abaixo), em conta corrente a ser
oportunamente informada, o valor de R $ 94,1006, livre e isento de
todas e quaisquer retenções e/ou deduções, em função de tributos
e/ou custos de qualquer natureza pelos quais o acionista seja
responsável (“ Preço de Aquisição Inici al por Ação”), dos quais
PTAX para a conversão de US$ para R$ determinada com base na média aritmética entre as taxas de
câmbio de venda e compra para o fechamento dos negócios nos 5 Dias Úteis imediatamente anteriores à
convocação da Assembleia, conforme publicado no site do Banco Central do Brasil.
1
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R$ 71,5555 corresponderão à parcela à vista (“Preço de Aquisição
Antecipado Inicial por Ação”) e R$ 22,5451 corresponderão à parcela
a prazo (“Preço de Aquisição Diferido Inicial por Ação ”).
Conforme os termos e condições aplicávei s à Transação, dentre os quais se
encontra a apresentação de garantidores em relação ao pagamento do
preço (incluindo do Preço de Aquisição Diferido Final por Ação, conforme
definido no item 2.2 do Anexo II), os acionistas que exercerem seus Direitos
de Preferência deverão optar entre: (i) depositar 100% do Preço de
Aquisição Inicial por Ação à vista , hipótese em que a parcela corresp onde
ao Preço de Aquisição Diferido Inicial por Ação ficará retida em um conta
escrow para garantia do pagamento do Preço de Aquisição Diferido Final
por Ação, ou (ii) depositar o Preço de Aquisição Antecipado Inicial por
Ação à vista e apresentar fiança bancária em montante equivalente ao
Preço de Aquisição Diferido Inicial por Ação para garantir o pagamento do
Preço de Aquisição Diferido Final por Ação na Data da 2ª Parcela.
A Companhia ainda esclarece que, considerando que o valor do Preço de
Subscrição Final por Ação e do Preço de Aquisição Antecipado Estimado
por Ação (conforme definido no Anexo II) estão sujeitos (a) à variação da
cotação do dólar norte -americano frente ao Real entre o momento de
fixação da Taxa de Conversão do Direito de Preferência e da conclusão da
Transação e pagamento do Preço de Aquisição Antecipado Estimado por
Ação e do Preço de Subscrição Final por Ação, bem como (b) aos termos,
condições, prazos e mecanismos de ajustes previstos no Contrato e
resumidos no Anexo II, caso: (i) o Preço de Subscrição Final por Ação seja
superior ao Preço de Subscrição Inicial por Ação; e/ou (ii) o Preço de
Aquisição Antecipado Estimado por Ação seja superior ao Preço de
Aquisição Antecipado Inicial por Ação (conforme definido no Anexo II), os
acionistas deverão optar, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da
divulgação do Preço de Subscrição Final por Ação e do Preço de Aquisição
Antecipado

Estimado

por

Ação,

entre

(a) complementar,

conforme

aplicável, o Preço de Subscrição Inicia l por Ação e/ou o Preço de Aquisição
Antecipado

Inicial

por

Ação,

mediante

pagamento

da

diferença,

respectivamente, à Oxiteno e/ou à Companhia, sob pena de decaírem de
seus Direitos de Preferência caso não o façam (“Complemento de Preço de
Exercício”), ou (b) desistir do exercício dos Direitos de Preferência.
Da mesma forma, caso: (i) o Preço de Subscrição Final por Ação seja inferior
ao Preço de Subscrição Inicial por Ação; e/ou (ii) o Preço de Aquisição
Antecipado Estimado por Ação seja inferior ao Preço de Aquisição
Antecipado Inicial por Ação, a Oxiteno e a Companhia, respectivamente,
devolverão a diferença aos acionistas que tiverem exercido seus Direitos de
Preferência, conforme será informado oportunamente.
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Terão direito de exercer os Direitos de Preferência, conforme aplicáveis, os
acionistas da Companhi a no final do pregão do dia 30 de setembro de 2021,
passando as ações da Companhia a serem negociadas ex -Direito de
Preferência a partir do dia 01 de outubro de 2021, inclusive.
Os acionistas da Companhia que desejarem negociar seus Direitos de
Preferência poderão fazê -lo uma vez iniciado o prazo para exercício dos
Direitos de Preferência, devendo proceder com a antecedência necessária
para permitir que eventuais direitos adquirid os ainda possam ser exercidos
dentro do prazo estabelecido.

Acesso a documentos e informações
Nos termos do Estatuto Social da Companhia e da ICVM 481, os documentos
e informações relativos à matéria constante da ordem do dia, bem como o
Manual da Assembl eia e outros documentos relevantes para análise da
matéria objeto da ordem do dia, foram apresentados à Comissão de Valores
Mobiliários

(“CVM”),

e

encontram-se

à

disposição

no

site

da

CVM

(www.cvm.gov.br), na sede social da Companhia, no site da B3 – Brasil,
Bolsa, Balcão ( www.b3.com.br) e no site da Companhia ( ri.ultra.com.br ).
Após

a

realização da

Assembleia ,

a Companhia

divulgará

detalhes

adicionais sobre os prazos, procedimentos e documentos necessários ao
eventual exercício dos Direitos de Preferência.

São Paulo, 30 de agosto de 2021.

PEDRO WONGTSCHOWSKI
Presidente do Conselho de Administração

Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários da
Ultrapar ou da Oxiteno, bem como não devem ser realizadas vendas de valores mobiliários da Ultrapar ou da Oxiteno
em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
O direito de preferência em relação às ações de emissão da Oxiteno não foi, e não será, registrado no âmbito do
Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) ou qualquer outra lei federal ou estadual dos Estados
Unidos, e tais valores mobiliários não podem ser oferecidos, vendidos, penhorados ou de outra forma transferidos nos
Estados Unidos ou para pessoas residentes ou domiciliadas nos Estados Unidos ou constituídas de acordo com as leis
desse país (U.S. persons), exceto se tal oferta ou venda estiver isenta de, ou não estiver sujeita a, registro no âmbito
do Securities Act e quaisquer leis de valores mobiliários aplicáveis promulgadas por estados dos Estados Unidos.
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ANEXO I
Características das Ações Emitidas
Palavras, expressões e abreviações iniciadas em letras maiúsculas não
expressamente definidas neste Anexo I terão os significados atribuídos a
elas na Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 30 de setembro de 2021 (“Assembleia”).
1.

Quantidade e Classes de Ações Emitidas

Nos termos da Assembleia Geral Extraordinária da Oxiteno realizada na
presente data, foi aprovada a emissão de, no mínimo, 36.457.574 e, no
máximo, 42.891.264 novas ações de emissão da Oxiteno, todas nominativas
e sem valor nominal, regatáveis e distribuídas entre as Classes A, B, C, D, E
e F da Oxiteno, conforme descrito abaixo (“Ações Emitidas”):
Classe

Ações Emitidas
Mínimo

Máximo

Classe A

6.076.263

7.148.544

Classe B

6.076.263

7.148.544

Classe C

6.076.262

7.148.544

Classe D

6.076.262

7.148.544

Classe E

6.076.262

7.148.544

Classe F

6.076.262

7.148.544

36.457.574

42.891.264

TOTAL
2.

Características das Classes de Ações Emitidas

2.1.

Classe A

Direitos de

Cada ação Classe A dará ao seu titular o direito a um

Voto:

voto nas assembleias de acionistas da Oxiteno.

Resgate:

Cada

ação

Classe

A

poderá

ser

resgatada

pela

Oxiteno, sem necessidade de prévia aprovação pelos
acionistas detentores de referida classe de ação, nos
termos do artigo 44 da Lei das S.A., mediante o
pagamento

do

montante

em

Reais

efetivamente

correspondente ao Preço de Subscrição Final por Ação.
Referido pagamento poderá ser feito pela Oxiteno
mediante a entrega de dinheiro ou ativos.
Período de

As ações Classe A poderão ser resgatadas pela Oxiteno

Resgate:

de 31 de março de 2022 a 1º de dezembro de 2027
(“Período de Resgate das Ações Classe A ”).
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Resgate

Durante o Período de Resgate das Ações Classe A, caso

Parcial:

o resgate não compreenda a totalidade das ações
Classe A emitidas, a Oxiteno poderá realizar um resgate
parcial

mediante

o

procedimento

de

sorteio

estabelecido no artigo 44, § 4, da Lei das S.A.
Conversão:

Antes do término do Período de Resgate das Ações
Classe A, a Oxiteno poderá converter as ações Classe A
em ações ordinárias sem classe específica, mediante o
consentimento da maioria das ações Classe A. Após o
término do Período de Resgate das Ações Classe A,
cada ação Classe A será automaticamente convertida,
pela Oxiteno, em ações ordinárias sem classe específica
da Oxiteno. A relação de conversão, em qualquer caso,
será de 1 ação Classe A para 1,05 ação ordinária sem
classe específica.

2.2.

Classe B

Direitos de

Cada ação Classe B dará ao seu titular o direito a um

Voto:

voto nas assembleias de acionistas da Oxiteno.

Resgate:

Cada ação Classe B poderá ser resgatada pela Oxiteno,
sem necessidade de prévia aprovação pelos acionistas
detentores de referida classe de ação, nos termos do
artigo 44 da Lei das S.A., mediante o pagamento do
montante em Reais efetivamente correspondente ao
Preço

de

Subscrição

Final

por

Ação.

Referido

pagamento poderá ser feito pela Oxiteno mediante a
entrega de dinheiro ou ativos.
Período de

As ações Classe B poderão ser resgatadas pela Oxiteno

Resgate:

de 31 de março de 2022 a 1º de de zembro de 2032
(“Período de Resgate das Ações Classe B ”).

Resgate

Durante o Período de Resgate das Ações Classe B, caso

Parcial:

o resgate não compreenda a totalidade das ações
Classe B emitidas, a Oxiteno poderá realizar um resgate
parcial

mediante

o

procedimento

de

sorteio

estabelecido no artigo 44, § 4, da Lei das S.A.
Conversão:

Antes do término do Período de Resgate das Ações
Classe B, a Oxiteno poderá converter as ações Classe B
em ações ordinárias sem classe específica, mediante o
consentimento da maioria das ações Classe B. Após o
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término do Período de Resgate das Ações Classe B,
cada ação Classe B será automaticamente convertida,
pela Oxiteno, em ações ordinárias sem classe espec ífica
da Oxiteno. A relação de conversão, em qualquer caso,
será de 1 ação Classe B para 1,1 ação ordinária sem
classe específica.
2.3.

Classe C

Direitos de

Cada ação Classe C dará ao seu titular o direito a um

Voto:

voto nas assembleias de acionistas da Oxite no.

Resgate:

Cada

ação

Classe

C

poderá

ser

resgatada

pela

Oxiteno, sem necessidade de prévia aprovação pelos
acionistas detentores de referida classe de ação, nos
termos do artigo 44 da Lei das S.A., mediante o
pagamento

do

montante

em

Reais

efetivamente

correspondente ao Preço de Subscrição Final por Ação.
Referido pagamento poderá ser feito pela Oxiteno
mediante a entrega de dinheiro ou ativos.
Período de

As ações Classe C poderão ser resgatadas pela Oxiteno

Resgate:

de 31 de março de 2022 a 1º de dezembro de 2037
(“Período de Resgate das Ações Classe C ”).

Resgate

Durante o Período de Resgate das Ações Classe C, caso

Parcial:

o resgate não compreenda a totalidade das ações
Classe C emitidas, a Oxiteno poderá realizar um resgate
parcial

mediante

o

procedimento

de

sorteio

estabelecido no artigo 44, § 4, da Lei das S.A.
Conversão:

Antes do término do Período de Resgate das Ações
Classe C, a Oxiteno poderá converter as ações Classe
C em ações ordinárias sem classe específica, mediante
o consentimento da maioria das ações Classe C. Após
o término do Período de Resgate das Ações Classe C,
cada ação Classe C será automaticamente convertida,
pela Oxiteno, em ações ordinárias sem classe específica
da Oxiteno. A relação de conversão, em qualquer caso,
será de 1 ação Classe C para 1,15 ação ordinária sem
classe específica.

2.4.

Classe D

Direitos de

Cada ação Classe D dará ao seu titular o direito a um

Voto:

voto nas assembleias de acionistas da Oxiteno.
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Resgate:

Cada

ação

Classe

D

poderá

ser

resgatada

pela

Oxiteno, sem necessidade de prévia aprovação pelos
acionistas detentores de referida classe de ação, nos
termos do artigo 44 da Lei das S.A., mediante o
pagamento

do

montante

em

Reais

efetivamente

correspondente ao Preço de Subscrição Final por Ação.
Referido pagamento poderá ser feito pela Oxiteno
mediante a entrega de dinheiro ou ativos.
Período de

As ações Classe D poderão ser resgatadas pela Oxiteno

Resgate:

de 31 de março de 2022 a 1º de dezembro de 2042
(“Período de Resgate das Ações Classe D ”).

Resgate

Durante o Período de Resgate das Ações Classe D, caso

Parcial:

o resgate não compreenda a totalidade d as ações
Classe D emitidas, a Oxiteno poderá realizar um resgate
parcial

mediante

o

procedimento

de

sorteio

estabelecido no artigo 44, § 4, da Lei das S.A.
Conversão:

Antes do término do Período de Resgate das Ações
Classe D, a Oxiteno poderá converter as ações Classe D
em ações ordinárias sem classe específica, mediante o
consentimento da maioria das ações Classe D. Após o
término do Período de Resgate das Ações Classe D,
cada ação Classe D será automaticamente convertida,
pela Oxiteno, em ações ordinária s sem classe específica
da Oxiteno. A relação de conversão, em qualquer caso,
será de 1 ação Classe D para 1,20 ação ordinária sem
classe específica.

2.5.

Classe E

Direitos de

Cada ação Classe E dará ao seu titular o direito a um

Voto:

voto nas assembleias de acionistas da Oxiteno.

Resgate:

Cada ação Classe E poderá ser resgatada pela Oxiteno,
sem necessidade de prévia aprovação pelos acionistas
detentores de referida classe de ação, nos termos do
artigo 44 da Lei das S.A., mediante o pagamento do
montante em Reais efetivamente correspondente ao
Preço

de

Subscrição

Final

por

Ação.

Referido

pagamento poderá ser feito pela Oxiteno mediante a
entrega de dinheiro ou ativos.
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Período de

As ações Classe E poderão ser resgatadas pela Oxiteno

Resgate:

de 31 de março de 2022 a 1º de dezembro de 2047
(“Período de Resgate das Ações Classe E ”).

Resgate

Durante o Período de Resgate das Ações Classe E, caso

Parcial:

o resgate não compreenda a totalidade d as ações
Classe E emitidas, a Oxiteno poderá realizar um resgate
parcial

mediante

o

procedimento

de

sorteio

estabelecido no artigo 44, § 4, da Lei das S.A.
Conversão:

Antes do término do Período de Resgate das Ações
Classe E, a Oxiteno poderá converter as ações Classe E
em ações ordinárias sem classe específica, mediante o
consentimento da maioria das ações Classe E. Após o
término do Período de Resgate das Ações Classe E,
cada ação Classe E será automaticamente convertida,
pela Oxiteno, em ações ordinárias sem classe específica
da Oxiteno. A relação de conversão, em qualquer caso,
será de 1 ação Classe E para 1,25 ação ordinária sem
classe específica.

2.6.

Classe F

Direitos de

Cada ação Classe F dará ao seu titular o direito a um

Voto:

voto nas assembleias de acionistas da Oxiteno.

Resgate:

Cada ação Classe F poderá ser resgatada pela Oxiteno,
sem necessidade de prévia aprovação pelos acionistas
detentores de referida classe de ação, nos termos do
artigo 44 da Lei das S.A., mediante o pagamento do
montante em Reais efetivamente correspondente ao
Preço

de

Subscrição

Final

por

Ação.

Referido

pagamento poderá ser feito pela Oxiteno mediante a
entrega de dinheiro ou ativos.
Período de

Período de resgate: as ações Classe F poderão ser

Resgate:

resgatadas pela Oxiteno de 31 de março de 2022 a 1º
de dezembro de 2052 (“Período de Resgate das Ações
Classe F”).

Resgate

Durante o Período de Resgate das Ações Classe F, caso

Parcial:

o resgate não compreenda a totalidade das ações
Classe F emitidas, a Oxiteno poderá realizar um resgate
parcial

mediante

o

procedimento

de

sorteio

estabelecido no artigo 44, § 4, da Lei das S.A.
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Conversão:

Antes do término do Período de Resgate das Ações
Classe F, a Oxiteno poderá converter as ações Classe F
em ações ordinárias sem classe específica, mediante o
consentimento da maioria das ações Classe F. Após o
término do Período de Resgate das Ações Classe F,
cada ação Classe F será automaticamente convertida,
pela Oxiteno, em ações ordinárias sem classe específica
da Oxiteno. A relação de conversão, em qualquer caso,
será de 1 ação Classe F para 1,30 ação ordinária sem
classe específica.
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ANEXO II
Preço por Ação, Preço por Ação Final e Condições Precedentes

Palavras, expressões e abreviações iniciadas em letras maiúsculas não
expressamente definidas neste Anexo II terão os significados atribuídos a
elas na Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 30 de setembro de 2021 (“Assembleia”).
1.

Ações Emitidas

1.1.

Quantidade e Características das Ações Emitidas

Nos termos da Assembleia Geral Extraordinária da Oxiteno realizada na
presente data e no Anexo I, foi aprovada a emissão de, no mínimo,
36.457.574 e, no máximo, 42.891.264 novas ações de emissão da Oxiteno,
todas nominativas e sem valor nominal, regatáveis e distribuídas entre as
Classes A, B, C, D, E e F da Oxiteno (“Ações Emitidas”).
Caso, em função do exercício dos seus Direitos de Preferência, o acionista
venha a subscrever uma quantidade de Ações Emitidas que não seja um
número múltiplo de 6 (“Ações Emitidas Não Múltiplos”), a primeira Ação
Emitida Não Múltiplo será um a Ação Emitida Classe A, a segunda Ação
Emitida Não Múltiplo será um a Ação Emitida Classe B, a terceira Ação
Emitida Não Múltiplo será um a Ação Emitida Classe C, a quarta Ação
Emitida Não Múltiplo será um a Ação Emitida Classe D e a quinta Ação
Emitida Não Múltiplo será uma Ação Emitida Classe E.
1.2.

Preço de Subscrição por Ação

O preço de subscrição por ação foi estabelecido em US$ 17,8358, livre e
isento de todas e quaisquer retenções e/ou deduções, em função de
tributos e/ou custos de qualquer natureza pelos quais as Compradoras
sejam responsáveis (“Preço de Subscrição Final por Ação ”).
O Preço de Subscrição Final por Ação será pago à Oxiteno em Reais, com
base na Taxa de Conversão Pré -Fechamento.
2.

Ações Alienadas

2.1.

Quantidade e Características das Ações Alienadas

São ofertadas 35.102.127 ações de emissão da Oxiteno, todas nominativas
e

sem

valor

nominal,

sem

classe

definida

(“ Ações

Alienadas”),

correspondentes a 100% de seu capital social atual, sem considerar as
Ações Emitidas.
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2.2.
O

Preço de Aquisição por Ação

preço

de

aquisição por

ação foi, inicialmente,

estabelecido em

US$ 17,8358, livre e isento de todas e quaisquer retenções e/ou deduções,
em função de tributos e/ou custos de qualquer natureza pelos quais as
Compradoras sejam respo nsáveis (“Preço de Aquisição Base por Ação ”).
Tal valor foi baseado em um valor de empresa ( enterprise value) da Oxiteno
de

US$ 1.300.000.000,00,

o

qual,

acrescido

do

valor

positivo

do

Endividamento Líquido Base com base na posição de 31 de março de 2021,
no valor de US$ 91.074.782,67, e descontado o valor total do preço de
subscrição das Ações Emitidas , no montante de US$ 765.000.000,00, resultou
em um valor do patrimônio líquido ( equity value) de US$ 626.074.782,67.
Do Preço de Aquisição Base por Ação, sujeito aos ajustes aqui previstos, um
montante equivalente a US$ 13,5626 por ação da Oxiteno será pago na
Data de Fechamento (“Preço de Aquisição Antecipado Base por Ação ”), e
US$ 4,2732 serão pagos na Data da 2ª Parcela (“ Preço de Aquisição Diferido
Final por Ação”).
O Preço de Aquisição A ntecipado Estimado por Ação (calculado conforme
definido no item 3.2 abaixo) será pago à Oxiteno em Reais, com base na
Taxa de Conversão Pré -Fechamento, e o Preço de Aquisição Diferido Final
por Ação será pago à Oxiteno em Reais, com base na Taxa de Conversão
da 2ª Parcela.
3.

Mecanismos de Ajuste de Preço

O Preço de Aquisição Base por Ação poderá ser ajusta do de acordo com
os

mecanismos

de

ajuste

previstos

no

Contrato

e

descritos

abaixo

(“Mecanismos de Ajuste de Preço ”), resultando nos Preço de Aquisição Total
Estimado por Ação e no Preço de Aquisição Final por Ação.
3.1.

Termos Definidos

“Capital de Giro

significa o montante de capital de giro assumido

Base”

para determinação do preço de aquisição.

“Capital de Giro

significa o capital de giro com data -base da Data

Final”

do

Fechamento,

metodologia,

calculado

definições

e

com
forma

base
de

na

cálculo

descritas no Contrato.
“Data de

significa a data de consumação da Transação.

Fechamento”
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“Dia Útil”

significa qualquer dia que não seja sábado, domingo
ou outro dia em que os bancos sejam obrigados ou
autorizados por lei a fechar na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, Brasil, na cidade de Nova York,
Nova York, EUA, ou na cidade de Bangkok, Tailândia.

“Endividamento

significa

o

montante

positivo

equivalente

a

Líquido Base”

US$ 91.074.782,67, com base na posição de 31 de
março de 2021.

“Endividamento

significa o endividamento líquido com data -base da

Líquido Final”

Data

do

Fechamento,

metodologia,

calculado com

definições

e

forma

base na

de

cálculo

descritas no Contrato.
“Taxa de

significa a taxa de câmbio PTAX para a conversão

Conversão da 2ª

de US$ em R$ determinada com base na média

Parcela”

aritmética entre as taxas de câmbio de compra e
venda para o fechamento do negócio nos 5 Dias
Úteis imediatamente anteriores ao 2º aniversário da
Data de Fechamento, conforme publicada no sit e do
Banco Central do Brasil.

“Taxa de

significa a taxa de câmbio PTAX para a conversão

Conversão do

de US$ em R$ determinada com base na média

Ajuste de Preço”

aritmética entre as taxas de câmbio de compra e
venda para o fechamento do negócio nos 5 Dias
Úteis

imediatamente

anteriores

à

data

de

pagamento do Ajuste de Preço (conforme definido
no item 3.4 abaixo) , conforme publicada no site do
Banco Central do Brasil.
“Taxa de

significa a taxa de câmbio PTAX para a conversão

Conversão do

de US$ em R$ determinada com base na média

Fechamento”

aritmética entre as taxas de câmbio de compra e
venda para o fechamento do negócio na Data de
Fechamento, conforme publicada no site do Banco
Central do Brasil.

“Taxa de

significa a taxa de câmbio PTAX para a conversão

Conversão Pré-

de US$ em R$ determinada com base na média

Fechamento”

aritmética entre as taxas de câmbio de compra e
venda para o fechamento do negócio nos 5 Dias
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Úteis

imediatamente

anteriores

à

Data

de

Fechamento, conforme publicada no site do Banco
Central do Brasil.
3.2.

Ajuste Preliminar do Preço de Aquisição

Em até 5 Dias Úteis antes da Data de Fechamento, a Oxiteno deverá
preparar e entregar às Compradoras o balanço patrimonial da Companhia
estimado

para

a

Data

de

Fechamento

(“ Balanço

Estimado

de

Fechamento”), a fim de demonstrar, com base na metodologia, definições
e forma de cálculo descritas no Contrato, o endividamento líquido estimado
e o capital de giro estimado da Oxiteno na Data de Fechamento
(“Endividamento

Líquido

Estimado ”

e

“Capital

de

Giro

Estimado ”,

respectivamente).
Se: (a) o Capital de Giro Estimado for maior do que o Capital de Giro Base,
o Preço de Aquisição Base por Ação deverá ser aumentado em um valor
correspondente a tal diferença considerada por ação; (b) o Capital de Giro
Estimado for menor do que o Capital de Giro de Base, o Preço de Aquisição
Base por Ação deverá ser reduzido em um valor correspondente a tal
diferença negativa considerada por ação; (c) o Endividamento Líquido
Estimado for maior do que o Endividam ento Líquido Base, o Preço de
Aquisição deverá ser reduzido em um valor correspondente a tal diferença
considerada por ação; e (d) o Endividamento Líquido Estimado for menor
do que o Endividamento Líquido Base, o Preço de Aquisição deverá ser
aumentado em um valor correspondente a tal diferença considerada por
ação (conforme o caso, o “ Preço de Aquisição Total Estimado por Ação ”).
Em

qualquer

caso,

o

Preço

de

Aquisição

Diferido

Final

por

Ação

corresponderá a US$ 4,2732 por Ação Alienada, de forma que eventu al
diferença positiva ou negativa entre o Preço de Aquisição Base por Ação e
o Preço de Aquisição Total Estimado por Ação afetará apenas a parcela a
ser paga na Data do Fechamento (sendo tal parcela, o “ Preço de Aquisição
Antecipado Estimado por Ação ”).
3.3.

Preço de Aquisição Final

O Preço de Aquisição Total Estimado por Ação estará, ainda, sujeito a
ajustes adicionais, a fim de determinar o preço final de aquisição das ações
da Oxiteno (o “ Preço de Aquisição Final por Ação ”). Nesse sentido, em até
90 dias após a Data de Fechamento, as Compradoras deverão providenciar
o levantamento do balanço patrimonial da Oxiteno com data base da Data
de Fechamento (“Balanço de Fechamento”), a fim de confirmar, com base
na metodologia, defin ições e forma de cálculo descritas no Contrato, (i) o
Endividamento Líquido Final; e (ii) o Capital de Giro Final, devendo fornecer
à

Companhia,

no

mesmo

prazo,

um

demonstrativo

contendo

o
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Endividamento Líquido Final e o Capital de Giro Final, acompanhado do
Balanço de Fechamento (“ Demonstrativo de Ajuste Final do Preço de
Aquisição”). Conforme o caso, a determinação do Preço de Aquisição Final
por Ação estará sujeita ao mecanismo de solução de controvérsias
específico previsto no Contrato.
3.4.

Pagamento do Ajuste Final do Preço de Aquisição

Se: (a) o Preço de Aquisição Total Estimado por Ação, convertido em Reais
pela Taxa de Conversão do Fechamento, multiplicado pelo número total de
Ações Alienadas for R$ 1.000.000,00 maior ou menor que (b) o Preço de
Aquisição Final por Ação, convertido em Reais pela Taxa de Conversão do
Fechamento, multiplicado pelo número total de Ações Alienadas, então, a
diferença em US$ entre o Preço de Aquisição Total Estimado por Ação e o
Preço de Aquisição Final por Ação, multiplicado pelo número total de Ações
Alienadas (“Ajuste de Preço”), deverá ser pago dentro de 10 Dias Úteis
contados da data da definição final do Preço de Aquisição Final por Ação,
livre e isento de todas e quaisquer retenções e/ou deduções, em função de
tributos e/ou custos de qualquer natureza pelos quais a parte encarregada
de seu pagamento seja responsável, conforme segue:
(i) Se o Preço de Aquisição Total Estimado por Ação for menor que o
Preço

de

Aquisição

Final

por

Ação,

um

montante

em

R$

correspondente ao Ajuste de Preço, convertido em Reais pela Taxa
de Conversão do Ajuste de Preço, será pago pela Oxiteno à
Companhia; ou
(ii) Se o Preço de Aquisição Total Estimado por Ação for maior que o
Preço

de

Aquisição

Final

por

Ação,

um

montante

em

R$

correspondente ao Ajuste de Preço, convertido em Reais pela Taxa
de Conversão do Ajuste de Preço, será pago pela Companhia,
proporcionalmente ao número de Ações Alienadas adquiridas por
cada uma das C ompradoras ou dos acionistas que tiverem exercido
seus Direitos de Preferência e que tenham pago integralmente o
Complemento de Preço de Exercício, para (i) a conta bancária
informada pelas Compradoras no Contrato ou pelos acionistas
quando do momento do s eu exercício, ou (ii) às outras contas
bancárias indicadas à Companhia com, no mínimo, 10 Dias Úteis de
antecedência a tal pagamento.
4.

Relação de Participação entre Ações Ultrapar/Oxiteno para exercício
dos Direitos de Preferência

Cada ação de emissão da Ultrapar dará ao seu titular o direito de adquirir,
mediante o exercício dos Direitos de Preferência, 0,039416139109966 Ações
Emitidas e 0,032258091551877 Ações Alienadas. As eventuais frações de

16

Ações Emitidas e de Ações Alienadas resultantes do exercício dos Direitos
de Preferência serão arredondadas (i) para cima, para o número inteiro
mais próximo, se a fração resultante for igual ou superior a 0,5 de ação, ou
(ii) para baixo, para o número inteiro mais próximo, se a fração resul tante
for inferior a 0,5 de ação.
5.

Aplicação aos Acionistas da Companhia

A Companhia divulgou neste Anexo II os termos aplicáveis para verificação
do Preço de Subscrição Final por Ação, do Preço de Aquisição Antecipado
Estimado por Ação, do Preço de Aquisição Final por Ação e do Ajuste de
Preço nos termos do Contrato.
Considerando a natureza e a complexidade do s cálculos necessários para
verificação desses valores, a Companhia informará aos seus acionistas, por
meio de Comunicado ao Mercado a ser oportunamente divulgado, os
valores do Preço de Subscrição Final por Ação, do Preço de Aquisição
Antecipado Estimado por Ação, do Preço de Aquisição Final por Ação e do
Ajuste de Preço.
6.

Condições Precedentes

O fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de certas
condições precedentes usuais para operações semelhantes, tais como
aprovação pelo Conselho Administra tivo de Defesa Econômica – CADE e
outras autoridades concorrenciais.
Ainda, a Companhia destaca que, nos termos do Contrato e como
condição essencial à sua celebração, caso mais que 9,99% do total de
ações da Oxiteno sejam objeto de exercício dos Direitos de Preferência, as
Compradoras poderão rescindir o Contrato sem que seja devida qualquer
tipo de penalidade ou multa à Companhia e seus acionistas. Nesse caso,
nenhuma ação da Oxiteno será subscrita ou vendida, seja às Compradoras
ou

aos

acionistas

que

ten ham

exercido

os

Direito

de

Preferência,

permanecendo Companhia como titular de 100% das ações da Oxiteno.
Nesse sentido, os acionistas da Companhia signatários do seu Acordo de
Acionistas já indicaram que não exercerão seu Direito de Preferência.
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