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COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 09 de setembro de 2020 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE:
UGP, “Companhia” ou “Ultrapar”), em cumprimento ao artigo 12 da Instrução CVM nº
358/02, informa que foi comunicada pela Ultra S.A. Participações (“Ultra S.A.”) que, em 09
de setembro de 2020, sua participação alcançou 25,08% do total de ações ordinárias de
emissão da Ultrapar, totalizando 279.593.690 ações. O aumento de participação reflete a
conclusão da integralização da participação subscrita pelo Pátria Private Equity VI FIP
Multiestratégia (“Pátria”) no capital social da Ultra S.A., mantendo-se inalterada a
participação do Pátria no capital da Ultra S.A., conforme comunicado no Fato Relevante da
Companhia de 18 de agosto de 2020.
Nesta data, os acionistas vinculados pelo Acordo de Acionistas da Ultrapar firmado em 18
de agosto de 2020 passam a deter o voto de ações representativas de 34,5% do capital
social da Companhia. A Ultra S.A. comunicou também que a participação ora atingida tem
como objetivo reforçar os princípios que têm governado a atuação dos acionistas de
referência da Ultrapar, em prol da contínua defesa dos interesses de todos os acionistas e
da garantia de que a Companhia siga sendo administrada de maneira profissional e
independente. A correspondência encaminhada por Ultra S.A. encontra-se em anexo.

André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.

São Paulo, 9 de setembro de 2020.
À
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
At.

Sr. Frederico Curado – Diretor Presidente
Sr. André Pires de Oliveira Dias – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Ref.: Alteração de Participação Relevante

Prezados Senhores,
Em continuidade à carta enviada a V.Sas. em 18 de agosto de 2020, vimos comunicar que foi concluída
a integralização da participação subscrita pelo Pátria Private Equity VI FIP Multiestratégia (“FIP
Pátria”) no capital social Ultra S.A. Participações (“Ultra S.A.”), por meio da entrega de ações
ordinárias de emissão de Ultrapar Participações S.A. (“Companhia”), de forma que Ultra S.A. passou a
deter, nesta data, o total de 279.593.690 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes
a 25,08% de seu capital social.
As ações de emissão da Companhia detidas por Ultra S.A. estão vinculadas ao Acordo de Acionistas da
Companhia, celebrado em 18 de agosto de 2020.
A participação ora atingida visa a reforçar os princípios que têm governado a atuação dos acionistas
de referência da Ultrapar, em prol da contínua defesa dos interesses de todos os acionistas e da
garantia de que a Companhia siga sendo administrada de maneira profissional e independente.
Cordialmente,

______________________________________________________________________
ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES

