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Ultrapar anuncia medidas relacionadas à pandemia do coronavírus
São Paulo, 01 de abril de 2020 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3; NYSE: UGP, “Ultrapar”
ou “Companhia”) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral medidas adotadas à luz
dos desdobramentos recentes da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e suas potenciais
consequências sobre as operações da Companhia.
Nos termos do Decreto nº 10.282/20, que regulamenta a Lei nº 13.979/20, as atividades das
empresas controladas pela Ultrapar são classificadas como essenciais no contexto das medidas
adotadas para o enfrentamento da pandemia, de modo que tais empresas permanecem em
pleno funcionamento. Nesse sentido, desde o início da crise, a Companhia e suas controladas
vêm atuando de maneira determinada para assegurar a continuidade do fornecimento dos
produtos e da prestação dos serviços que oferecem à população, ao mesmo tempo em que
buscam contribuir com ações que ajudem na mitigação dos impactos para seus colaboradores,
clientes, fornecedores, parceiros e sociedade em geral.
Essas ações incluem parcelamento de pagamentos e suspensão de cláusulas de performance
de vendas aos revendedores Ipiranga, além de iniciativas para contribuir com o esforço
nacional de combate à crise por meio de doações para construção de hospital de campanha e
compra de respiradores, desconto em combustíveis para profissionais da saúde viabilizado pelo
aplicativo Abastece Aí, entre outras.
Tendo em vista esse compromisso com os stakeholders e a sociedade brasileira, a Ultrapar
reforçou sua liquidez e posição de caixa por meio de linhas de crédito preventivas no valor total
de R$ 1,5 bilhão, com prazo de 12 meses. Além disso, o plano de investimentos para 2020 será
reduzido em aproximadamente 30%, como medida de contingenciamento de caixa. Essas
medidas visam a manutenção da solidez financeira neste momento e poderão ser revisitadas à
medida em que haja melhor visibilidade sobre os reais impactos da atual crise.
Adicionalmente, a Companhia comunica o cancelamento das projeções financeiras para 2020
divulgadas em fato relevante de 03 de março de 2020. Tais projeções tinham como uma de
suas principais premissas o crescimento de 2% do PIB brasileiro em 2020, o que já não mais
representa o consenso atual de mercado, de acordo com o último relatório Focus emitido pelo
Banco Central. Adicionalmente, a volatilidade e a velocidade de mudança de cenários não
permitem, neste momento, que seja estabelecida uma nova projeção.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas devidamente informados sobre eventuais
novas informações relevantes relacionadas ao presente comunicado.
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