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Considerações sobre a transação e previsões acerca de
eventos futuros

 A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) informa que assinou em 30/09/2013 acordo de
associação com a Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A., uma das dez
maiores redes de drogarias do Brasil e que opera utilizando a marca Extrafarma
(“Extrafarma”). A consumação da transação está sujeita à aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE e será apresentada a este órgão na forma
assinalada pela legislação em vigor. A operação será submetida à assembleia de acionistas
da Ultrapar e da Extrafarma, nos termos do Art. 252 da Lei 6.404/76.

 Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem
apenas expectativas dos administradores da Companhia. Palavras como “acredita”,
“espera”, “planeja”, “estratégia”, “prospecta”, “prevê”, “estima”, “projeta”, “antecipa”,
“pode” e outras palavras com significado semelhante são entendidas como declarações
preliminares sobre expectativas e projeções futuras. Tais declarações estão sujeitas a riscos
e incertezas previstos ou não pela Companhia, e podem fazer com que os resultados reais
sejam significativamente diferentes daqueles projetados. Portanto o leitor não deve
fundamentar suas decisões apenas com base nestas estimativas.

ULTRAPAR Associação com a Extrafarma

2

Extrafarma – Mercado crescente e resiliente, com características
comuns às dos negócios da Ultrapar
Mercado significativo e crescente, com consumo per
capita ainda baixo...


Faturamento total de drogarias no Brasil > R$ 60 bilhões em
2012, com crescimento real superior a 10% ao ano



Baixo consumo anual per capita de medicamentos (US$ 2012)

…alavancado pelo envelhecimento contínuo da
população…
População brasileira > 60 anos
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…pelo aumento da renda, possibilitando maior
acesso a planos de saúde e produtos de HPC…

…e pelo crescimento continuado da venda de
genéricos

Distribuição de classe - Brasil
milhões de pessoas

66

47

49

13

Vendas de genéricos - Brasil
R$ bilhões/ano
Classe
Classe
Classe
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(milhões de pessoas)
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Fonte: Pró-genéricos / Ministério da Fazenda / ANS
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Extrafarma – Formalização e investimentos permitem
crescimento mais acelerado das redes
Formalização e investimentos…

…em mercado ainda altamente fragmentado

Participação no
faturamento - Brasil

 Melhorias na legislação fiscal já implementadas
 2009: Nota fiscal eletrônica
 2008: Substituição tributária

71%

84%

 Lojas de rede com sortimento, conveniência e

29%

16%
16%

serviços mais atraentes aos consumidores
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abertura de novas lojas
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Brasil

 Boas perspectivas para genéricos (produto típico

1

60%

EUA

de farmácia de rede)
1
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 Exigência
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testes
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75%

40%
25%

para
1

Chile

similares a partir de 2014

Dados referentes a 2010
Fonte: Abrafarma / ANS
1
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Extrafarma – Uma das líderes na região Norte e Nordeste

 Posicionada entre as 10 maiores redes de drogarias do Brasil e associada à Abrafarma
 Forte escala regional
 Posição de destaque em regiões com maior potencial de crescimento
 186 lojas e 1 centro de distribuição (sede: Belém, PA)

AP: 8 lojas

CE: 44 lojas
PA: 88 lojas
1 CD

MA:
44 lojas

PI: 2 lojas
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Extrafarma – Filosofia de negócio e gestão alinhada com a
da Ultrapar
 Valores e visão de negócios comuns aos da Ultrapar
 Governança corporativa avançada – clara separação entre propriedade e gestão, profissionalização,
auditoria de primeira linha, etc.
 Equipes alinhadas para geração crescente de resultados e suportadas por inteligência de informação, com
acompanhamento de resultados por loja

 Experiente e reputada equipe de gestão no setor farmacêutico
 50 anos de atuação no setor
 Capacidade e expertise para projeto de expansão acelerada

 Qualidade das lojas e de serviços – foco no consumidor
 Imagem exterior padronizada e ambientação de loja ampla e organizada
 Sortimento das lojas adaptado às necessidades e desejos dos clientes da respectiva área de influência

5° negócio da Ultrapar e 3° negócio em distribuição e varejo especializado
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Ultrapar + Extrafarma – Combinação amplia o potencial de
crescimento e geração de valor
Extrafarma

Ultrapar

 Uma das dez maiores redes de drogarias do
país

 Operações estabelecidas em regiões
crescimento superior à média nacional

 Maior capacidade de investimentos
 Acesso aos postos Ipiranga e revendas Ultragaz
para abertura de drogarias (> 10 mil pontos)

com

 Marca forte e respeitada na região de atuação

 Profissionais reputados e reconhecidos no setor

+

 Mecanismos de governança
integração eficiente

e

incentivos:

 Experiência em implementação acelerada de
aquisições
 Conhecimento em aquisições, integrações de
empresas e expansões aceleradas

Crescimento mais acelerado da Extrafarma
Modelos de atuação cada vez mais atraentes para os consumidores
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Extrafarma – Descritivo da transação

 Valor da transação: R$ 1.006 milhões (enterprise value)
 Emissão de até 16.028.131 novas ações (2,9% do capital da Ultrapar) + R$ 106 milhões de dívida líquida
 Valor sujeito a eventuais ajustes de capital de giro, dívida líquida ou contingências
 EBITDA estimado para 2013 de R$ 77 M

 Acionistas da Extrafarma tornam-se acionistas de longo prazo da Ultrapar, permitindo maior
alinhamento de interesses e evidenciando a convicção sobre o potencial do setor e do projeto a ser
desenvolvido junto com a Ultrapar
 33,5% das ações – liquidez imediata após o fechamento da transação
 8,3% das ações por ano – 1° ao 5° ano após o fechamento da transação
 25% em bônus de subscrição, a ser deduzido caso ocorram eventuais ajustes – 6° ano após o fechamento

 Paulo Lazera, acionista e principal executivo da Extrafarma, permanecerá no comando da empresa e
integrará a diretoria da Ultrapar
 Expectativa de conclusão da operação: 1T14
 Transação será submetida ao CADE
 AGEs Extrafarma e Ultrapar para aprovação dos acionistas
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Ultrapar – Fundamentos e estratégia de atuação permitem
ampliação de escopo
Extrafarma tem sintonia com os negócios da Ultrapar


Posição de destaque em seus mercados, com capacidade de influenciar seus rumos



Marcas fortes



Inovação constante em produtos e serviços



Escala operacional robusta



Negócios resilientes e alavancados no crescimento da economia brasileira

Reforçada pelos atributos combinados de
governança e gestão das duas companhias

Permitindo visibilidade para crescimento
continuado de resultados e valor



Profissionalização e alinhamento de interesses



Demonstrada capacidade de planejamento e execução
da estratégia





Equipe com conhecimento profundo dos negócios,
incluindo logística, marketing e fidelização



Habilidade diferenciada
integrar aquisições



Delegação e responsabilidade

de prospectar, realizar

e

Evolução Ultrapar desde a abertura de capital:

21%
25%
24%

aa

de crescimento de EBITDA¹

aa

de crescimento de lucro líquido¹

aa

de retorno da ação, com reinvestimento
dos dividendos

¹ CAGR 1998-2012
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Ultrapar Participações S.A.
Relações com Investidores
 55 11 3177-7014
 invest@ultra.com.br
www.ultra.com.br
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