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COMUNICADO AO MERCADO 

 

  

São Paulo, 08 de junho de 2020 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE: UGP, 

“Companhia” ou “Ultrapar”) em cumprimento ao artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, 

informa que Pátria Investimentos Ltda. (“Pátria”) comunicou à Companhia, em 05 de junho 

de 2020, que passou a deter participação acionária direta e indireta relevante na 

Companhia, de forma agregada, de 5,03% do total de ações ordinárias de emissão da 

Ultrapar.  

A referida participação total dos fundos Pátria na Companhia está dividida em (i) 

44.020.700 ações ordinárias de emissão da Ultrapar, equivalente a 3,95% do capital social, 

e (ii) 232.870.949 debêntures conversíveis de emissão da Igelpar Participações S.A., holding 

detentora de participação indireta na Ultrapar, via participação na Ultra S.A., equivalente a 

1,08% do capital social da Companhia, conforme comunicado ao mercado de 28 de 

novembro de 2019.  

O Pátria comunicou também que tais investimentos reforçam sua intenção de contribuir 

para a governança da Ultra S.A. e da Ultrapar, apesar de não haver uma participação alvo 

específica definida. A participação ora atingida pelo Pátria não altera, contudo, a estrutura 

administrativa da Ultrapar, nem o bloco de acionistas de referência, que compõem o 

Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 02 de maio de 2018. A correspondência 

emitida pelo Pátria encontra-se em anexo. 

 

André Pires de Oliveira Dias 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

Ultrapar Participações S.A. 
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À 

Ultrapar Participações S.A. 

At.: André Pires de Oliveira Dias 

Diretor de Relações com Investidores 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1343 

São Paulo/SP | CEP: 01317-910 

E-mail: invest@ultra.com.br 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, caput, da Instrução CVM nº 

358, de 3.1.2002, conforme alterada (“ICVM 358”), Pátria Investimentos Ltda., 

sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala A, inscrito no CNPJ/ME sob o 

nº 12.461.756/0001-17, devidamente autorizada a administrar fundos de 

investimento e gerir carteiras de valores mobiliários pela CVM por meio do Ato 

Declaratório nº 11.789, de 6 de julho de 2011 (o “Pátria”), na qualidade de 

gestora dos fundos (i) Pátria Private Equity VI Fundo De Investimento em 

Participações Multiestratégia, Fundo de Investimento em Participações inscrito 

no CNPJ/ME sob o nº 29.447.049/0001-79 (“Pátria FIP VI”); e (ii) Patria PIPE 

Master Fundo de Investimento em Ações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

20.030.712/0001-60 (“Pátria PIPE”) (Pátria FIP VI e Pátria PIPE, em conjunto, os 

“Fundos Pátria”), vem pela presente informar que, após a aquisição de ações 

ordinárias (“Ações ON”) de emissão da Ultrapar Participações S.A., companhia 

aberta, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.256.439/0001-39 (“Companhia” ou 

“Ultrapar”), os Fundos Pátria passaram a deter inclusive potencialmente por 

meio das debêntures abaixo referidas, em conjunto, participação acionária direta 

e indireta relevante na Companhia, 5,03% de seu capital social, nos termos do 

art. 12 da ICVM 358.  

 

 

São Paulo, 05 de junho de 2020 

 

 

R E F . :  

Negociação Relevante - Aumento 

de Participação Acionária 
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A referida participação total dos Fundos Pátria na Companhia está dividida da 

seguinte forma:  

 

(i) 44.020.700 (quarenta e quatro milhões, vinte mil, setecentas) Ações ON de 

emissão, representando 3,95% do capital, da Ultrapar; e  

 

(ii) 232.870.949 (duzentos e trinta e dois milhões, oitocentas e setenta mil, 

novecentas e quarenta e nove) debêntures conversíveis de emissão da Igelpar 

Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 34.622.81910001-02 (a “Igelpar”). A Igelpar, por sua vez, é holding 

detentora de participação indireta na Companhia, via participação na Ultra S.A., 

sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 54.041.439/0001-91 (“Ultra S.A.”), 

acionista de referência da Companhia, representativa de 1,08% do capital social 

da Ultrapar. As debêntures poderão, nos termos de sua respectiva escritura, 

além de ser pagas em dinheiro, ser (a) convertidas em 232.870.949 (duzentos 

e trinta e dois milhões, oitocentas e setenta mil, novecentas e quarenta e nove) 

ações preferenciais resgatáveis de emissão da Igelpar; ou, conforme os 

procedimentos previstos no artigo 23 do Estatuto Social da Ultra S.A. e na 

Cláusula Nona do Acordo de Acionistas da Ultrapar, (b) resgatadas pelo Pátria 

FIP VI mediante a entrega de (b.1) 4.075.862 (quatro milhões, setenta e cinco 

mil, oitocentas e sessenta e duas) Ações ON de emissão da Ultra S.A; (b.2) 

12.022.248 (doze milhões, vinte e duas mil, duzentas e quarenta e oito) Ações 

ON de emissão da Companhia; ou (b.3) qualquer combinação entre os itens 

anteriores. Caso e quando assim convertidas ou resgatadas (i.e., convertidas em 

ações de Igelpar ou resgatadas em ações Ultra S.A. ou Ultrapar), as debêntures 

representariam 1,08% na participação acionária total direta ou indiretamente 

detida pelos Fundos Pátria na Ultrapar. 

  

Apesar de não haver uma participação-alvo específica definida, tais 

investimentos realizados pelos Fundos Pátria integram e reforçam a intenção do 

Pátria de contribuir crescentemente para a governança da Ultra S.A. e da 

Ultrapar.  

 

A participação ora atingida pelos Fundos Pátria acima não altera, contudo, a 

estrutura administrativa da Ultrapar, nem o bloco de acionistas de referência, 

que compõem o Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 2 de maio de 

2018.  
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Por fim, é fundamental ressaltar que, apesar de a gestão do Pátria sobre os 

Fundos Pátria (bem como sobre outros fundos sob sua gestão) ser discricionária, 

há certos temas relevantes que requerem deliberação ou aprovação de 

investidores (ou comitês), no Brasil ou no exterior. Desta forma, este 

comunicado conjunto específico não deve nem pode ser entendido como 

indicação de que os Fundos Pátria (e/ou outros fundos sob gestão do Pátria) 

necessariamente se qualificam como “pessoas vinculadas” ou “representando o 

mesmo interesse” para toda e qualquer finalidade em toda e qualquer situação 

ou operação tratada pela lei ou regulamentação da CVM, ou mesmo estatutos, 

políticas, regimentos ou demais regramentos internos de companhias investidas. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Ricardo Scavazza     Luis Felipe Cruz 

 

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. 

na qualidade de gestora dos fundos,  

Pátria Private Equity VI Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia 

e Patria PIPE Master Fundo de Investimento em Ações 

 






