ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
COMUNICADO AO MERCADO
Resultado das ofertas de recompra de Bonds

São Paulo, 27 de abril de 2022 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE: UGP), em
continuidade ao comunicado ao mercado de 07 de abril de 2022, comunica os resultados
das ofertas de recompra de títulos de dívida (notes) no exterior (“Ofertas de Recompra”) de
até US$ 550.003.000,00 (“Valor Agregado Inicial de Recompra”), realizadas à vista,
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, das 5,250% Senior Notes com
vencimento em 2029 (“Notes 2029”), ambas emitidas pela Ultrapar International S.A. (“Ultrapar
International”) e em circulação no mercado internacional.
As Ofertas de Recompra juntas estavam limitadas ao Valor Agregado Inicial de Recompra,
sendo que a Ultrapar International tinha a opção de aumentar o Valor Agregado Inicial de
Recompra para até US$ 600.000.000,00 em valor principal agregado, conforme descrito nos
documentos das Ofertas de Recompra. Considerando os resultados da Oferta de Recompra
das Notes 2026 e as intenções de venda para a Oferta de Recompra das Notes 2029, a
Ultrapar International optou por aumentar o Valor Agregado Inicial de Recompra para US$
599.996.000,00 (“Valor Agregado Máximo de Recompra”).
Oferta de Recompra das Notes 2026. A Ultrapar International recebeu e aceitou ofertas
válidas no montante de principal agregado de US$ 114.329.000,00 das Notes 2026, cuja
liquidação ocorreu em 14 de abril de 2022 (exceto as recompras feitas via procedimento de
entrega garantida (guaranteed delivery), cuja liquidação ocorreu em 18 de abril de 2022).
Ao todo, foram recompradas 20,79% das Notes 2026 em circulação.
Oferta de Recompra de Notes 2029. A Ultrapar International recebeu, até 25 de abril de 2022
(Early Tender Date) (“Data Antecipada de Recompra”), ofertas válidas no montante de
principal agregado de US$ 606.106.000,00 das Notes 2029. Uma vez que o valor total das Notes
2029 ofertadas para recompra até tal data excedeu o Valor Agregado Máximo de
Recompra, foi aplicado o procedimento de rateio indicado nos documentos das Ofertas de
Recompra, de modo que o total de Notes 2029 recompradas equivale ao montante de
principal agregado de US$ 485.667.000,00. Ao todo, foram recompradas 57,14% das Notes
2029 em circulação.

A liquidação da Oferta de Recompra das Notes 2029 (early settlement) ocorreu nesta data.
Embora a expiração da Oferta de Recompra das Notes 2029 esteja prevista para ocorrer
em 06 de maio de 2022, com o atingimento do Valor Agregado Máximo de Recompra na
Data Antecipada de Recompra, nenhuma Note 2029 ofertada após tal data será aceita para
recompra.

Rodrigo de Almeida Pizzinatto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.

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 não serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários. As Ofertas de Recompra não
foram realizadas no Brasil, exceto, conforme aplicável, em circunstâncias que não tenham constituído uma oferta pública segundo
as disposições legais e regulamentares brasileiras.

