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MAPAS SINTÉTICOS DE VOTOS CONSOLIDADOS – VOTO A DISTÂNCIA
São Paulo, 14 de abril de 2020 – A Ultrapar Participações S.A., em cumprimento ao disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral, os mapas sintéticos consolidados de
votos à distância, referentes à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 15 de abril
de 2020.

Assembleia Geral Ordinária – 15/04/2020 às 14h
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 31.12.2019, acompanhadas do relatório dos Auditores
Independentes e do parecer do Conselho Fiscal
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019

Voto

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, eleição dos membros:
• Geraldo Toffanello (efetivo)
• Marcio 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, eleição dos membros:
• Marcelo Amaral Morales (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, eleição dos membros:
• William Bezerra Cavalcanti Filho (efetivo)
• Carlos Roberto de Albuquerque Sá (suplente)
5. Fixação da remuneração do Conselho Fiscal para o mandato que se inicia
em abril de 2020, conforme Proposta da Administração

ações

Aprovar (Sim)

269.398.745

Rejeitar (Não)

0

Abster

55.185.535

Aprovar (Sim)

322.627.501

Rejeitar (Não)

1.673.511

Abster
3. Fixação da remuneração global da Administração

Quantidade de

283.268

Aprovar (Sim)

321.157.628

Rejeitar (Não)

1.732.394

Abster

1.694.258

Aprovar (Sim)

322.104.001

Rejeitar (Não)

200.000

Abster

2.280.279

Aprovar (Sim)

322.104.001

Rejeitar (Não)

200.000

Abster

2.280.279

Aprovar (Sim)

322.304.001

Rejeitar (Não)

0

Abster
Aprovar (Sim)
Rejeitar (Não)
Abster

2.280.279
322.033.222
0
2.551.058

Assembleia Geral Extraordinária – 15/04/2020 às 14h
Descrição da Deliberação
1. Homologar a alteração do número de ações ordinárias em que se divide

Voto

Quantidade de
ações

Aprovar (Sim)

323.911.129

Rejeitar (Não)

0

Abster

0

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
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