ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
FATO RELEVANTE

NOVO ACORDO DE ACIONISTAS ENTRE ULTRA S.A. E PARTH DO BRASIL
São Paulo, 18 de agosto de 2020 – A Ultrapar Participações S.A. (B3:
UGPA3;

NYSE:

UGP,

“Ultrapar”

ou

“Companhia”)

informa

que

foi

comunicada, nesta data, por Ultra S.A. Participações (“Ultra S.A.”) e
Parth do Brasil Participações Ltda. (“Parth”), da celebração de um novo
acordo de acionistas de Ultrapar (“Acordo”), em substituição ao que havia
sido celebrado em 2 de maio de 2018.
O Acordo, cujos termos e condições são semelhantes aos do acordo de
acionistas anterior, vigorará pelo prazo de cinco anos a partir da presente
data, prorrogável automaticamente por igual período.
Além

disso,

o

Acordo ,

que

vincula

nesta

data

o

voto

de

ações

representativas de 34,17% do capital social da Companhia, contempla o
ingresso do Pátria Private Equity V I FIP Multiestratégia como acionista
detentor de 20% do capital social de Ultra S.A. e como signatário do
Acordo, bem como a reorganização das participações acionárias de alguns
dos sócios de Ultra S.A. e de Parth.
Por fim, informamos que, visando agregar competências e conhecimento
relevantes ao Conselho de Administração da Ultrapar, uma assembleia
geral extraordinária foi convocada para 22 de setembro de 2020, a fim de
deliberar sobre a proposta de eleição do Sr. Alexandre Teixeira de
Assumpção Saigh ao cargo de Conselheiro da Companhia.
O Sr. Saigh possui vasta experiência em gestão de portfólio, sendo
cofundador e membro do Comitê Executivo do Pátria Investimentos. Caso
seja aprovada a sua eleição, o Conselho de Administração da Companhia
passará a contar com onze membros para o atual mandato , que se
encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021.
A íntegra do Acordo, a comunicação recebida pela Companhia e todos os
materiais relacionados à realização da assembleia geral extraordinária

estão disponíveis no website da Ultrapar e foram arquivados na sede da
Companhia, junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, à CVM – Comissão de
Valores Mobiliários e à SEC – Securities and Exchange Commission.

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

São Paulo, 18 de agosto 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.: Novo Acordo de Acionistas de Ultrapar

Prezados Senhores,
Vimos comunicar que, nesta data, foi celebrado um novo acordo de acionistas entre Ultra S.A.
Participações (“Ultra S.A.”) e Parth do Brasil Ltda., em substituição ao acordo celebrado em 2 de maio
de 2018, com o objetivo de refletir a reorganização de participações acionárias de alguns dos seus
sócios, bem como o ingresso do Pátria Private Equity VI FIP Multiestratégia (“Pátria”) como acionista
detentor de 20% do capital social de Ultra S.A. (“Acordo de Acionistas”).
Com o ingresso do Pátria em Ultra S.A., as holdings passam a deter, em conjunto, nesta data, 32,44%
do capital social de Ultrapar. Adicionalmente, nesta data, estarão vinculadas às regras de exercício de
voto do Acordo ações representativas de 1,73% de Ultrapar, totalizando, portanto, 34,17% das ações
de Ultrapar.
O Acordo de Acionistas dá continuidade aos princípios que têm orientado a atuação dos acionistas de
referência da Ultrapar em prol do melhor interesse da Companhia e de todos os seus acionistas.
Cordialmente,
Ultra S.A. Participações
Parth do Brasil Participações Ltda.

