ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Ultrapar anuncia assinatura de acordo preliminar para adquirir
a divisão química do Grupo Berci (CANAMEX)

São

Paulo,

Brasil,

17

de

julho

de

2003

–

A

ULTRAPAR

PARTICIPAÇÕES

S.A.

(BOVESPA:UGPA4/NYSE:UGP), empresa com atuação nos setores de distribuição de GLP
(Ultragaz), químico e petroquímico (Oxiteno) e também de transporte e armazenagem de GLP
e produtos químicos (Ultracargo), anuncia que assinou um acordo preliminar para adquirir os
negócios químicos do Grupo Berci (CANAMEX).
A CANAMEX é uma empresa produtora de especialidades químicas, com 2 plantas no México
(Guadalajara e Coatzacoalcos), com capacidade de produção de 52.800 ton/ano e mesma base
de tecnologia existente nas plantas de tensoativos da Oxiteno. A linha de produtos é similar
aos produtos fabricados pela Oxiteno, e para alguns mercados, complementar. Em 2002
apresentou faturamento de US$19,0 milhões e geração de caixa operacional (EBITDA) de US$
2,0 milhões. Há alguns anos a CANAMEX passou por grandes dificuldades financeiras, tendo o
seu controle passado para um comitê de bancos credores. Atualmente, a CANAMEX está
operando a 25% da sua capacidade produtiva.
A aquisição visa estabelecer uma presença crescente no mercado mexicano de especialidades
químicas e criação de uma plataforma de produção e distribuição para os Estados Unidos,
além de representar o primeiro passo na internacionalização da Oxiteno.
O acordo, que prevê a aquisição de 100% dos negócios da divisão química do Grupo Berci
(CANAMEX), com o pagamento à vista de US$ 11,0 milhões, sem a assunção de qualquer
dívida remanescente, deverá ser consumado mediante contrato definitivo de compra e venda e
está ainda sujeito à conclusão do processo negocial de forma satisfatória. A estimativa é de
que este processo esteja concluído, no prazo de até 2 meses.
A decisão da Ultrapar por este investimento levou em consideração, além das sinergias
existentes, o potencial de crescimento que decorrerá da integração de suas operações, com a
CANAMEX. Nosso leque de tecnologias de processo, de produto e de aplicação, serão alavancas
para o crescimento das operações futuras, dos negócios químicos da CANAMEX .

Sobre a Ultrapar
Constituída em 20 de dezembro de 1953, a Ultrapar é gestora de três negócios: Ultragaz, empresa
distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Oxiteno, indústria química e petroquímica, e da
Ultracargo, empresa transportadora e armazenadora de produtos químicos e petroquímicos e de GLP.
Nossas origens remontam a 1937, quando Ernesto Igel fundou a Companhia Ultragaz S.A e introduziu o
GLP como gás de cozinha no Brasil. Hoje entregamos GLP a um número estimado de 7,5 milhões de
domicílios por meio de frota própria e de aproximadamente 3.000 revendedores autônomos. A Oxiteno
possui quatro plantas industriais espalhadas pelos três Pólos Petroquímicos brasileiros, e é uma das
maiores companhias químicas do país, com ampla atuação no mercado interno e externo. Suas
operações se iniciam na segunda geração petroquímica e se estendem às especialidades químicas,
atendendo a mais de 30 segmentos de mercado, destacando-se os de agroquímicos, alimentos,
cosméticos, couros, detergentes, embalagens para bebidas, fios e filamentos de poliéster, fluidos para
freios, petróleo e tintas e vernizes. A Ultracargo é a única empresa do mercado que oferece, ao
segmento petroquímico, serviços integrados de transporte e armazenagem de granéis líquidos. Atua no
projeto, operação e gerenciamento de soluções logísticas para produtos e operações que requeiram
cuidados especiais, carga e descarga de navios, operação de dutovias, programação logística e
engenharia de instalação.
Destaques Financeiros
Dados referentes ao ano de 2002

Balanço Patrimonial (US$ MM)

Demonstrativo do Resultado (US$ MM)

Passivo

Ativo
Receita Líquida

1.025,1

Lucro Bruto

255,8

Lucro Operacional

125,2

Lucro Líquido
EBITDA

335,9

Circulante
Realizável LP

13,4

Passivos

100,0

Dívida

165,1
337,1

Permanente

252,9

PL

Ativo Total

602,2

Passivo Total

76,1
166,8

602,2
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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.

