ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
COMUNICADO AO MERCADO

Ultrapar anuncia oferta de recompra de Bonds

São Paulo, 07 de abril de 2022 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE:
UGP) informa que, nesta data, a sua subsidiária Ultrapar International S.A. (“Ultrapar
International”) iniciou ofertas de recompra à vista de títulos de dívida (Bonds) no
exterior (“Ofertas de Recompra”), envolvendo (i) até a totalidade das 5,250% Senior
Notes com vencimento em 2026 (“Notes 2026”); e (ii) até o Limite de Recompra das
Notes 2029 (abaixo definido) das 5,250% Senior Notes com vencimento em 2029,
ambas emitidas pela Ultrapar International e em circulação no mercado
internacional (“Notes 2029” e, em conjunto com as Notes 2026, as “Notes em
Circulação”).
As Ofertas de Recompra estão sujeitas ao limite máximo de US$ 550.003.000,00
(“Valor Máximo de Recompra”), considerando-se conjuntamente o valor total a ser
despendido pela Ultrapar International na recompra das Notes em Circulação.
A Oferta de Recompra das Notes 2029 estará sujeita ao limite máximo equivalente
à diferença entre o Valor Máximo de Recompra e o valor total de principal de
recompra das Notes 2026 que aderirem à oferta (“Limite de Recompra das Notes
2029”).
A tabela a seguir resume os principais termos da Oferta de Recompra das Notes
2026:
Títulos
5,250% Senior
Notes com
vencimento em
2026

Código de Identificação
CUSIP: 90401C AA7 (144A);
L9412A AA5 (Reg. S)
ISIN: US90401CAA71 (144A);
USL9412AAA53 (Reg. S)

Valor Principal Devido

Preço de Recompra1,2

US$ 550.003.000,00

US$ 1.027,50

¹ A cada US$ 1.000,00 de principal dos Notes 2026 oferecidos e aceitos para recompra.
² Não considera juros acumulados que serão pagos adicionalmente ao Preço de Recompra.

A tabela a seguir resume os principais termos da Oferta de Recompra das Notes 2029:

Títulos
5,250% Senior
Notes com
vencimento
em 2029

Código de Identificação
CUSIP: 90401C AC3 (144A);
L9412A AB3 (Reg. S)
ISIN: US90401CAC38 (144A);
USL9412AAB37 (Reg. S)

Valor Principal
Devido

Valor Máximo de
Recompra¹

Valor da Oferta
de Recompra2,3

Prêmio de
Recompra
Antecipada²

Valor Total2,3

US$ 850.000.000,00

US$ 550.003.000,00

US$ 971,25

US$ 30,00

US$ 1.001,25

¹ O Valor Máximo de Recompra significa o valor principal agregado das Notes em Circulação que a Ultrapar
International comprará por meio das Ofertas de Recompra. O Limite de Recompra das Notes 2029
corresponderá ao Valor Máximo de Recompra, descontado do valor principal agregado das Notes 2026
ofertadas e aceitas para compra na Oferta de Recompra de Notes 2026. Dessa forma, a obrigação da
Ultrapar International de aceitar as Notes 2029 validamente ofertadas e não retiradas validamente na Oferta
de Recompra das Notes 2029 está sujeita às disposições de rateio descritas nos documentos das Ofertas de
Recompra. A Ultrapar International reserva-se o direito de aumentar o Limite de Recompra das Notes 2029 e
o Valor Máximo de Recompra a seu exclusivo.
² A cada US$ 1.000,00 de principal dos Notes 2029 oferecidos e aceitos para recompra.
³ Não considera juros acumulados que serão pagos adicionalmente ao Valor da Oferta de Recompra e Valor
Total, se e conforme aplicável.

As Ofertas de Recompra estão condicionadas à satisfação ou dispensa de
determinadas condições previstas nos documentos das Ofertas de Recompra.
Este comunicado não constitui uma oferta para venda ou solicitação de uma oferta
para compra de títulos e valores mobiliários, nem deverá ser realizada qualquer
compra ou venda de títulos e valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal
oferta, solicitação ou venda seja considerada ilícita previamente ao registro ou
qualificação segundo as leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários de tal jurisdição.
As Ofertas de Recompra não foram, e nem serão registradas perante a Comissão
de Valores Mobiliários. As Ofertas de Recompra não serão realizadas no Brasil,
exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as
disposições legais e regulamentares brasileiras.
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