Considerações
▪ Previsões acerca de eventos futuros
▪ 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.

▪ Padrões e critérios aplicados na preparação das informações
▪ As informações financeiras apresentadas nesse documento foram preparadas de acordo com as normas IFRS (International Financial Reporting
Standards). As informações financeiras referentes à Ultrapar correspondem às informações consolidadas da Companhia. As informações da Ultragaz,
Ultracargo, Oxiteno, Ipiranga e Extrafarma são apresentadas sem eliminação de transações realizadas entre segmentos. Portanto, a soma de tais
informações pode não corresponder às informações consolidadas da Ultrapar. Adicionalmente, as informações financeiras e operacionais são

sujeitas a arredondamentos e, como consequência, os valores totais apresentados nas tabelas e gráficos podem diferir da agregação numérica
direta dos valores que os precedem.

▪ As informações financeiras apresentadas nesse documento contemplam a adoção da norma IFRS 16 e a segregação de certas despesas da
holding.

▪ As informações denominadas EBITDA e EBITDA Ajustado estão apresentadas de acordo com a Instrução nº 527 emitida pela CVM em 04 de outubro
de 2012.
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HISTÓRIA | Há mais de 80 anos marcada pelo pioneirismo

Fundação da
Ultragaz por
Ernesto Igel

1937

1970

Incorporação da
Tequimar pela
Ultracargo,
ampliando o
portfólio para a
área de logística

1978

Constituição da
Oxiteno e início
das
operações no
setor químico

1999

Reestruturação
societária para
deter 100% de
todos os
negócios

2002

Abertura
simultânea de
capital na B3
e na NYSE

2003

Aquisição da
Ipiranga e
avanço na
distribuição de
combustíveis

2007

Aquisição da
Shell Gás,
possibilitando à
Ultragaz
alcançar a
liderança no
mercado de GLP

2008

Conclusão
da aquisição
da Texaco

2009

Compra da União
Terminais,
tornando a
Ultracargo a maior
empresa de
armazenamento
de granéis líquidos
do Brasil

2011

Associação com
a Extrafarma
marca a entrada
no varejo
farmacêutico

2014

Nova estrutura de
governança
corporativa com à
entrada no Novo
Mercado
Ultrapar deixa de
ter controlador
definido

2017

Criação do
CSC e do Ultra
Venture Capital
e lançamento
do abastece aí

2020

Criação da ICONIC,
Joint Venture com a
Chevron para
desenvolvimento e
distribuição de
lubrificantes, fluídos
e afins
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OVERVIEW | Principais números
Com IFRS 16

2018

2019

2019

2020

2T21

90.698

89.298

89.298

81.241

28.526

14%

-2%

-9%

80%

3.069

3.109

3.311

898

-23%

1%

-5%

50%

Lucro Líquido ¹

1.132

906

869

740

290

Fluxo de Caixa Operacional ²

1.378

1.645

1.645

2.118

789

Dívida Líquida ³

8.212

8.681

10.269

10.537

10.923

2,7 x

2,9 x

3,0 x

3,0 x

2,8 x

Receita Líquida
∆ YoY (%)

¹

EBITDA

∆ YoY (%)¹

Dívida Líquida/ EBITDA LTM

4

16,5 mil
funcionários

3.473

Market Cap (30/06/2021)
R$ 21 bilhões

¹ Não considera:
✓ 2019: TAC da Ultracargo (R$ 66 milhões), impairment da Extrafarma (R$ 593 milhões) e baixa de ativos da Oxiteno Andina (R$ 14 milhões)
✓ 2020: créditos tributários da Oxiteno (R$ 156 milhões) e da Ultracargo (R$ 12 milhões)
✓ 2T21: impairment da Extrafarma (R$ 395 milhões)
² Fluxo de Caixa Operacional = fluxo de caixa das atividades operacionais subtraído do fluxo das atividades de investimentos (ex-aplicações financeiras)
³ Arrendamentos a pagar: R$ 1.796 milhões (2T21), R$ 1.833 milhões (2020) e R$ 1.589 milhões (2019)
4 Exclui impairment da Extrafarma registrado no 4T19 e no 2T21
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ULTRAGAZ | Referência em distribuição de GLP no Brasil
Miramar

DOMICILIAR
Mucuripe

GRANEL

▪ Aproximação do cliente final

▪ Desenvolvimento em novas aplicações

▪ Fortalecimento da rede de revendas

▪ Foco em segmentos mais rentáveis

▪ 11 milhões de domicílios atendidos

▪ 58 mil clientes

Em construção

PRINCIPAIS SEGMENTOS DO GRANEL

Base de produção
Base satélite

▪ Indústria

R$ 95 M¹
de investimentos em
novas bases

+24%
de capacidade de
tancagem (N e NE)

¹ Investimentos em 2020 e 2021 nas novas bases de Miramar e Mucuripe
Dados referentes a 2020

▪ Gases especiais

~3,1
mil municípios

▪ Comércio e
serviços

76%
do volume em bases
automatizadas

▪ Condomínios/Medição
individual
+5.800
clientes com novas
soluções

ULTRAGAZ | Avenidas para continuidade do crescimento
INOVAÇÃO NO
MERCADO DE GLP

Usamos nossa
energia para
mudar a vida
das pessoas

Novos serviços e produtos para
base de clientes

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

NOVAS FONTES
DE SUPRIMENTOS

DIVERSIFICAÇÃO
ENERGÉTICA

Expandir produtividade sobre a
infraestrutura de ativos

Ampliar a base de
fornecedores/importação

Novas soluções de energia
potencializando a transição energética
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ULTRAGAZ | Desempenho financeiro
Volume (mil ton)
1.725

1.706

1.732

2018

2019

2020

EBITDA e Margem

EBITDA (R$ milhões)

432

439

2T20

2T21

Margem (R$/ton)

421

316
544

2018 ¹

344

476
729

206

587

2019

311
137

2020

2T20

2T21

Sem IFRS 16

CAPEX (R$ milhões)
225

230

282

2018

2019

2020

176

1S21

¹ Exclui breakup fee Liquigás – R$ 286 milhões
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Ultracargo | Líder no setor de terminais independentes de
granéis líquidos
Posicionamento geográfico e capacidade estática

873

movimentações
marítimas
realizadas

838 mil m³

de capacidade
estática total¹

Vila do Conde (PA) | 110 mil m³ (início de
operação no 4T21)
Itaqui (MA) | 109 mil m³

161 mil

movimentações
rodoviárias
realizadas

7 milhões

Suape (PE) | 158 mil m³

de toneladas
movimentadas

Aratu (BA) | 218 mil m³

15 mil

movimentações
ferroviárias
realizadas

12 milhões

de m³ faturados

Rio de Janeiro (RJ) | 17 mil m³
Santos (SP) | 307 mil m³

273 km

de dutos nos quais
movimentamos
produtos

894

Paranaguá (PR) | 28 mil m³

colaboradores²

¹ Não considera Vila do Conde (PA), que está em fase de construção
² Próprios (não considera União Vopak)
Dados referentes a 2020

Etanol

Combustíveis

Químicos e
óleos vegetais
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ULTRACARGO | Infraestrutura
Atualmente

838 mil m³

de capacidade
estática total

+28%

de capacidade adicional com expansões em
andamento

Novo terminal de
Vila do Conde (PA)
Expansão do terminal
atual e novo terminal
no Itaqui (MA)

▪

110 mil m³ (início de operação no 4T21) com
antecipação de mais de 1 ano para início
das operações e redução de ~30% do
CAPEX previsto

▪

Fase III: 46 mil m³ (início de operação ao
longo de 2021)

▪

IQI13: 79 mil m³ (início em até 5 anos após
assinatura do contrato)

1.073 mil m³

de capacidade estática
total com expansões
13/04/2021

Crescimento para o futuro em terminais existentes
IQI 13
Legenda:
Ferrovia Carajás

+32%

de área disponível para outras expansões¹

FASE III

Ferrovia Transnordestina
Ferrovia Norte Sul
Área de influência VDC
Área de influência Itaqui

¹ Sobre base de tancagem com expansões já anunciadas
Dados referentes a 2020

14/04/2021

ULTRACARGO | Desempenho financeiro
M³ faturado (mil m³)
10.357

10.779

2018

2019

EBITDA e Margem

36%
178

2018

43%

12.244

2020

2T20

3.155

2T21

(%) (%)
EBITDA
(R$ milhões)
Margem
EBITDA
(R$ milhões) Margem

51%

326
230

2019 ¹

2.963

57%
51%

100
80

2020 ²

2T20 ²

252

215

213

2019

2020

1S21

2T21

Sem IFRS 16

CAPEX (R$ milhões)
162

2018

¹ Exclui TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) – R$ 66 milhões
² Exclui créditos tributários – R$ 12 milhões
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OXITENO | Visão geral
unidade
industriais

11
MATÉRIAS
PRIMAS

PRODUTOS

MERCADOS-ALVO
CAGR²
2020-2024

8

escritórios
comerciais

5

centros
de P&D

DERIVADOS NATURAIS

753 mil ton

volume
total¹

PETROQUÍMICOS BÁSICOS

TENSOATIVOS E
ESPECIALIDADES

OLEOQUÍMICA

PETROQUÍMICOS
E SOLVENTES

GLICÓIS

CROP
SOLUTIONS

HOME AND PERSONAL
CARE

COATINGS

OIL & GAS

3%

3%

4%

4%

¹ Referente a 2020
² Fontes: Fitch Solutions, Euromonitor e Allied Market Research
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OXITENO | Estrutura do negócio

POSIÇÃO DE LIDERANÇA

▪

Maior produtor de tensoativos
etoxilados das Américas com +
de 20% da capacidade da
região

~ 600 kt/ano
▪

Líder na produção de
tensoativos e especialidades na
América Latina

Dados referentes a 2020

BASE TECNOLÓGICA

▪

Amplo conhecimento de
tecnologia de aplicação nos
mercados-alvo

▪

Domínio de tecnologia de
processo

▪

~15% da margem total em 2020
de produtos desenvolvidos nos
últimos 5 anos

MODELO DE NEGÓCIOS

▪

Flexibilidade em serviços e
agilidade de resposta

▪

Co-criação com clientes

▪

Plantas seguras, modernas
e com alta produtividade
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OXITENO | Desempenho financeiro
Volume (mil ton)
769

734

753

166

2018

2019

2020

2T20

EBITDA e Margem

EBITDA(R$
(R$milhões)
milhões)
EBITDA

81

629

439

2019 ²

270
180

274

162

236

2018 ¹

2T21

Margem(US$/ton)
(US$/ton)
Margem

162

156

192

2020 ³

2T20

2T21

Sem IFRS 16

CAPEX (R$ milhões)
467
249
2018

2019

202
2020

102
1S21

¹ Exclui créditos tributários – R$ 186 milhões
² Exclui baixa de ativos Oxiteno Andina – R$ 14 milhões
3 Exclui créditos tributários – R$ 71 milhões no 1T20 e R$ 85 milhões no 4T20

OXITENO | Transação
No dia 16 de agosto a Ultrapar assinou o contrato para a venda
da totalidade de ações da Oxiteno, sujeita a condições
precedentes¹

(B3: UGPA3)

(SET: IVL)

Enterprise value: US$ 1,3 bilhão,
sujeito a ajustes das variações de
capital de giro e dívida líquida

Para a Ultrapar
Alavancar competências “core” e vantagens competitivas
estruturais do Grupo Ultra, gerando maior capacidade
financeira e estratégica para oportunidades em energia e
infraestrutura, com foco na transição energética

Para a Oxiteno
Venda para Indorama proporcionará
acionista com foco no setor químico global
e sinergias na cadeia de óxidos integrados
e derivados

¹A Oxiteno e a Indorama manterão o curso normal de seus negócios de maneira independente até o fechamento da transação, sujeito
a: i) aprovação dos órgãos reguladores e ii) conclusão dos procedimentos para o direito de preferência dos acionistas da Ultrapar

IPIRANGA | Visão geral

21 milhões m³

volume
total

19%

de market share¹
(ANP)

Produtos de alta performance
a preços competitivos
Rede e marca líder em conveniência
Liderança em serviços automotivos
Empresa líder em lubrificantes
Liderança em fidelidade e app de
pagamento e descontos
Marca líder e inovadora

Excelência em imagem e serviços
¹ Considera o volume vendido de gasolina, etanol e diesel
Dados referentes a 2020

7.107 postos

+5 mil

clientes
empresariais

IPIRANGA | Infraestrutura logística e de distribuição
78 unidades
operacionais
e 7 postos de
abastecimento MRS¹

MANAUS

CEARÁ

BELÉM

MAPITO

AUMENTO DE CAPACIDADE E
EFICIÊNCIA LOGÍSTICA

2020

+ 3 licitações em Belém, Cabedelo e Vitória
Dutos em Barueri e Cubatão
Armazenagem em Paulínia, Prudente, Valadares,
Cuiabá, São Caetano, Montes Claros, Manaus e
Cubatão

PERNAMBUCO

RLAM

CO

ESTRATÉGIA INTEGRADA REGIONAL

MG

12 corredores
logísticos

+ 1 base em Barueri

SP

ALAVANCAS DE VALOR
Efetividade comercial

RJ/ES

REPAR

REFAP
Dados referentes a 2020
¹ Tanques em clientes para abastecimento exclusivo da frota

2021

Expansão da rede e do mercado empresarial
Aumento de produtividade

Redução do custo de servir
Redução do custo de suprimento
Melhoria do footprint de infraestrutura
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IPIRANGA | Negócios adjacentes ganhando autonomia

Marca referência em conveniência
Formatos já consolidados
Básica | Padaria | Padaria Full
Liderança em
conveniência

1,8
+25%

+120
até 12

Domínio da
operação própria

Recorrência de
compra dos
consumidores

3x
maior

mil lojas
penetração
na rede de postos
lojas próprias

Nova AmPm

Dados da AmPm referentes a jul/21
¹ Fonte: Ideia Consumer Insights, jun/20
² Fonte: ANP

Mercado de
market share²
18% de
50%
montadoras no Brasil
em 2020

Transformação da
experiência na loja física

Foco no food service

meses
breakeven
que nossos
concorrentes¹

Líder no mercado de lubrificantes

Jornada de compras mais
intuitiva e inteligente
Ambiente mais agradável
e aconchegante

115

27

Mil clientes (Indústrias,
varejo e grandes
consumidores)

1.000
Produtos

Distribuidores
autorizados

19

Centros de
distribuição

Olhando para frente...
+ Integração com
Jet Oil, rede e
mercado
empresarial

+ diferentes canais
e e-commerce

Pilar cada vez +
importante
do Posto Completo
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IPIRANGA | Principais avenidas estratégicas
INSPIRAR A SOCIEDADE A EVOLUIR, COM NOSSA PAIXÃO
POR FACILITAR A VIDA E A MOBILIDADE DAS PESSOAS

... CONSISTÊNCIA E FOCO NO FUTURO

4

GRANDES

AVENIDAS
ESTRATÉGICAS

1

2

3

4

Fortalecer
competitividade da
rede

Elevar a
competividade
de custos
e eficiência
do capital

Recuperar
gradualmente o
market share

Preparar
a companhia para o
futuro

IPIRANGA | Desempenho financeiro
Volume (mil m³)
23.680

23.494

21.461

4.626

5.585

2018

2019

2020

2T20

2T21

EBITDA e Margem
87

2.052

2018

106

EBITDA(R$
(R$milhões)
milhões)
EBITDA

80

76
39

2.487

1.712

2019

Margem(R$/m³)
(R$/m³)
Margem

2020

422

179

2T20

2T21

Sem IFRS 16

CAPEX (R$ milhões)
957

738

688
148

2018

2019

2020

1S21
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EXTRAFARMA | Gestão da rede para maior rentabilização
CD Benevides

CD São Luís

11

CD Aquiraz
91

57

121

16
4
34

3
20

2T21:

400 LOJAS

▪ Expansão seletiva e foco na
blindagem dos mercados onde
somos relevantes
▪ Foco em ampliação e reforma de
lojas
▪ Digital como principal direcionador
de crescimento

▪ Mantida estratégia de menor
tolerância a lojas com baixa
performance e potencial limitado

43

CD Guarulhos

▪ Saída de mercados sem perspectiva
de rentabilização

EXTRAFARMA | Canal digital: foco em manter ritmo

PENETRAÇÃO EXTRAFARMA

(% fat.)

Canal impulsionado durante a pandemia
▪ Lançamento do e-commerce em mai/20

2,0%

▪ Expansão da parceria com aplicativos de
entrega

0,4%
2019

▪ Maior raio de atuação do delivery a partir
das vendas por WhatsApp

2020

CRESCIMENTO DA PENETRAÇÃO
2020 vs. 2019

5,3x

▪ Maturação dos canais existentes

▪ Ampliação da omnicanalidade para rede
de lojas
▪ Desenvolvimento de novos canais:
marketplace in, marketplace out e APP

2,2x

Abrafarma

Evolução na jornada de transformação
digital da companhia

Extrafarma

▪ Parcerias estratégicas para alavancagem
do canal (Omni55, Sequoia, Rappi)

EXTRAFARMA | Desempenho financeiro
Faturamento e número de lojas

Receita bruta
(R$ milhões)

Número
de lojas final

433

416

405

410

400

2.141

2.174

2.106

515

542

2018

2019

2020

2T20

2T21

EBITDA e Margem

EBITDA (R$ milhões)

4%
1%

-2%

Margem (%)

4%
3%

84

14

2020

2T20

22

27

(47)
2018

2019¹

2T21 ²

Sem IFRS 16

CAPEX (R$ milhões)
118

2018

89
2019

39

20

2020

1S21

¹ Exclui impairment – R$ 593 milhões (4T19)
² Exclui impairment – R$ 395 milhões
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EXTRAFARMA | Transação
No dia 18 de maio a Ultrapar assinou o contrato para a venda da
totalidade de ações da Extrafarma, sujeita a condições
precedentes¹

(B3: UGPA3)

Enterprise value: R$ 700 milhões, sujeito
a ajustes das variações de capital de
giro e dívida

(B3: PGMN3)

Foco da Ultrapar em construir um
portfólio mais complementar e
sinérgico

¹A Extrafarma e a Pague Menos manterão o curso normal de seus negócios de maneira independente até o fechamento da
transação, sujeito a: i) aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (prazo de 330 dias); ii) aprovação pela Assembleia
Geral da Pague Menos e iii) conclusão dos procedimentos para o direito de preferência dos acionistas da Ultrapar

abastece aí | Nova estrutura para alavancar o negócio

Evolução disruptiva na tecnologia e autonomia da empresa

35 M
participantes

Aumenta em 85%
os gastos no
Posto Ipiranga

Novo App integrado KMV-abastece aí
Meio de pagamento com cashback em vários varejistas
Conta digital, participante do PIX

3M

de contas
criadas

Aumenta em 135%
os gastos no
Posto Ipiranga

Rede de +90 parceiros incluindo Magalu e Latam Pass
Início da oferta de produtos financeiros em 2021

Foco em ampliar a abrangência e construir um ecossistema digital completo de relacionamento
com o automobilista, acelerando a relevância do KmV e abastece aí para nossa rede
30

Dados referentes a 2020

ULTRAPAR | Desempenho financeiro
EBITDA recorrente (R$ milhões)

3.169

3.473

Fluxo de caixa5 (R$ milhões)

3.311

2.118

898

1.378

599

1.645

640
2018¹

2019²

2020³

2T20 ³

4

2T21

Lucro líquido (R$ milhões)
1.046

2019

2020

1.947

1.578

740

1.488

676

50
2018¹

2019 ²

2020 ³

1S21

Capex (R$ milhões)
290

869

2018

2T20 ³

2T214

2018

2019

2020

1S21

¹ Exclui multa pela não aquisição da Liquigás (1T18) e créditos tributários Oxiteno (4T18)
² Exclui TAC Ultracargo (2T19 e 3T19), impairment Extrafarma (4T19) e baixa de ativos Oxiteno Andina (4T19)
³ Exclui créditos tributários da Oxiteno (1T20 e 4T20) e da Ultracargo (2T20)
4 Exclui impairment da Extrafarma
5 Fluxo de caixa das atividades operacionais subtraído do fluxo das atividades de investimentos (ex-aplicações financeiras)

ULTRAPAR | Perfil da dívida
▪ Rating com nível acima do soberano
−

▪ Manutenção da alavancagem mesmo durante a
pandemia

Moody’s Ba1 | S&P BB+

▪ Guidance EBITDA 2021 + geração de caixa: redução
gradual da alavancagem

▪ Acesso a fontes variadas de recursos de baixo custo
(debêntures de infraestrutura, CRA, bonds, etc)
▪ Dívida: duration de 4,4 anos, sem covenants
financeiros

Revisão em andamento do portfólio pode
fornecer liquidez adicional para entrada
no refino

Caixa e perfil de amortização (R$ milhões)
Dívida financeira

7.469

6.979

Caixa e
aplicações
financeiras

3.029

3.200

19%

20%

Até 1 ano

1 a 2 anos

46%
1.762
11%

335
2%

310
2%

2 a 3 anos

3 a 4 anos

4 a 5 anos

Caixa, aplicações e dívida: informações 2T21

Conhecimento da cadeia de óleo & gás
combinado à capacidade de gestão e solidez
financeira: alavancas para aproveitar
oportunidades de expansão

> 5 anos
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INICIATIVAS ESG
ESG: Meio ambiente e sustentabilidade
▪

Destaque no Carbon Disclosure Project (CDP), com manutenção de nota B no tema de
Mudanças Climáticas e estreia com a mesma nota no tema de Segurança Hídrica
▪

▪

Setor de óleo e gás e América do Sul = Nota D

Participação contínua no Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3) desde 2012

▪

Atualização da matriz de materialidade

▪

Estabelecimento de meta de redução do
consumo de água, tendo como base o
resultado de 2019

▪

▪

Lançou sua Política de Sustentabilidade,
alinhada aos princípios estabelecidos pelo
Pacto Global e ODS da ONU
▪ Matriz inclui temas como mobilidade
urbana, mudanças climáticas e
ecoeficiência
Parceria com a GDSolar para a construção
e operação de usinas solares/fotovoltaicas

Dados de 2020

AA

MSCI ESG Rating
(top 15% do setor)

▪

Consolidação da matriz de
materialidade

▪

Redução em 20% do consumo médio
de água em cada loja em 2020

▪

Entrada em operação de duas usinas
de biogás no Maranhão e em
Pernambuco, garantindo energia
renovável a 85 lojas

▪

Ingresso dos centros de distribuição de
Aquiraz (CE) e Benevides (PA) no
mercado livre de energia em 2020

▪

Empresa se tornou membro da iniciativa Pacto
Global da ONU (Ultragaz e Ipiranga já são
signatárias)

▪

Primeira indústria química brasileira a firmar
parceria com a EcoVadis para avaliação da
sustentabilidade em toda sua cadeia de
fornecimento, com avanço de duas categorias
no ranking, para categoria Platinum, ocupada
por apenas 1% das empresas avaliadas

▪

Conquista do Prêmio Kurt Politzer de tecnologia
da Abiquim com o projeto de coatings sobre
coalescente derivado de fontes 100% renováveis
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INICIATIVAS ESG
ESG: Ações sociais

2020
✓ Ações direcionadas ao combate à pandemia
somaram R$ 37 milhões:
▪ Construção de hospitais
▪ Doação de equipamentos e materiais de
proteção e higiene
▪ Doação de cestas básicas, GLP e diesel
para hospitais

✓ Principais iniciativas e projetos de
responsabilidade social somaram R$ 19 milhões:
▪ Projetos de educação e inclusão para
população de baixa renda e em situação
de vulnerabilidade social
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INICIATIVAS ESG
ESG: Governança e modelo de gestão
Acordo de Acionistas
Programa de stock ownership, tornando executivos
em acionistas desde a década de 1980

▪

Acordo contemplando família fundadora e exexecutivos, totalizando 34,5% das ações da Companhia

1ª companhia brasileira a abrir capital
simultaneamente na B3 e na NYSE
Conselho de Administração

ADR level III – os mais altos padrões de
transparência e divulgação desde 1999

▪

100% membros não executivos

Oferta Pública de Ações
Por aquisição relevante (20% do capital), sem
prêmio sobre preço pago pelo adquirente

▪

1ª companhia a conceder direito de tag along a
todos seus acionistas, a 100% do preço ofertado
Sem controlador definido desde entrada
no Novo Mercado

Comitês de Assessoramento ao Conselho
Comitê de Pessoas

Estrutura societária

▪

Modelo de competência e liderança

▪

Guidelines de remuneração

▪

Sucessão de executivos chave

Ultra S.A. Participações

25,1%

Parth do Brasil Participações Ltda

7,7%

BlackRock Inc.

5,0%

Comitê de Estratégia

Outros¹

62,2%

▪

Dados de 30/06/2021
¹ Inclui ações em tesouraria

Comitê de Auditoria e Riscos
▪

Discussão e acompanhamento
das demonstrações financeiras

▪

Gestão de riscos da
Companhia

Discussão e acompanhamento de
iniciativas estratégicas e investimentos
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