São Paulo, 19 de junho de 2019.
À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Superintendência de Relações com Empresas - SEP
Rua Sete de Setembro, nº 111/2-5º e 23-34º andares
Rio de Janeiro - RJ
At.

Sr. Guilherme Rocha Lopes

Ref.:

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 166/2019/CVM/SEP/GEA-2

Prezados Senhores,
A Ultrapar Participações (“Ultrapar” ou “Companhia”) vem, em atendimento ao Ofício nº
166/2019/CVM/SEP/GEA-2 (“Ofício”), integralmente reproduzido ao fim deste documento, o
qual solicita esclarecimentos sobre a notícia veiculada no jornal “Valor Econômico” no dia
17/06/2019, sob o título “Em consórcio, grupo tenta de novo comprar Liquigás”, esclarecer
o que segue:
1. Conforme amplamente divulgado em suas comunicações com o mercado de
capitais, a Ultrapar tem interesse em oportunidades de crescimento e aquisições
em seus mercados de atuação, que incluem distribuição de GLP no Brasil. Neste
contexto, está participando, em conjunto com sua subsidiária Companhia Ultragaz
S.A. e na forma do edital divulgado pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, do
processo competitivo de aquisição das ações de emissão da Liquigás Distribuidora
S.A. – Liquigás (“Liquigás”) referido na notícia objeto do Ofício, tendo, inclusive,
apresentado oferta não vinculante pelas ações, a qual consiste em mera indicação
de interesse, sem configurar compromisso definitivo da Companhia.
2. No melhor conhecimento da Companhia, não há, até a presente data, decisão final
a respeito da alienação das ações da Liquigás pela Petrobras.
3. Cumpre ressaltar que não foi verificada oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Ultrapar em razão da
notícia objeto do Ofício. A Administração da Companhia entende não se tratar
neste momento de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, conforme alterada.
4. Caso haja elementos no futuro que configurem Fato Relevante, a Ultrapar manterá
o mercado e seus acionistas informados nos termos da legislação aplicável.
Acreditando ter fornecido as informações solicitadas no Ofício, ficamos à disposição de V.
Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Cordialmente,
_______________________________________________
Ultrapar Participações S.A.
André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ofício nº 166/2019/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.
Ao Senhor
André Pires de Oliveira Dias
Diretor de Relações com Investidores da
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, 9º andar - Bela Vista
CEP:01317-910 - São Paulo-SP
Tel.: (21) 3177-6107
E-mail: andre.pires@ultra.com.br; invest@ultra.com.br
C/C: emissores@b3.com.br;
marcelo.heliodorio@b3.com.br

ana.pereira@b3.com.br;

maiara.madureira@b3.com.br;

Assunto: Solicitação de esclarecimentos - Notícia veiculada na mídia
Prezado Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada na edição do jornal Valor Econômico de 17 de
junho de 2019, intitulada "Em consórcio, grupo tenta de novo comprar Liquigás",
com o seguinte teor:
Em consórcio, grupo tenta de novo comprar Liquigás
O grupo Ultra está novamente tentando comprar a Liquigás, distribuidora
de gás liquefeito de petróleo (GLP) da Petrobras, mas em outro formato. O
presidente da holding Ultrapar, Frederico Curado, disse, em entrevista ao
Valor na quinta-feira, que o grupo faz parte de um consórcio que apresentou
oferta não vinculante pelo ativo no início da semana passada. “O Ultra está
em um consórcio e é minoritário por força do edital”, disse o executivo, sem
fornecer mais informações sobre esse processo.
Pelo novo edital, que restringiu a participação de empresas que já atuam no
segmento, competidores com fatia superior a 10% no mercado nacional não
poderiam apresentar uma proposta por mais de 30% dos ativos da Liquigás. Além
do Ultra, fundos de private equity, Itaúsa e outras distribuidoras de GLP se
organizavam para participar da disputa, conforme informou o Valor no fim de
maio.
Foi justamente por causa do elevado risco concorrencial no mercado brasileiro
de gás de cozinha que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
vetou, em fevereiro do ano passado, a compra da distribuidora de GLP da
Petrobras pela Ultragaz, segundo maior negócio do grupo Ultra em receita.
A operação, que chegaria a R$ 2,8 bilhões, acabou rendendo uma multa de R$
286 milhões, paga à estatal. Meses antes, a Superintendência-Geral do Cade já
havia alertado em parecer que a transação proposta eliminaria um forte
concorrente de um mercado em que quatro empresas respondem por mais de
85% da oferta. A Ultragaz é a líder nesse segmento, com volume total (entre
envasado e granel) de 1,73 milhão de toneladas em 2018.
Além da Liquigás, disse Curado, o grupo vai avaliar a participação no processo
de desinvestimentos de refinarias da Petrobras. A decisão de levar adiante uma

SP - 18285052v1

oferta vai depender das regras para venda dos ativos. “É importante entender
como o Cade vai enxergar a verticalização”, explicou o executivo. O Ultra é dono
da Ipiranga, uma das maiores redes de distribuição de combustíveis do país, e
não tem claro qual seria o posicionamento do órgão regulador caso se tornasse
sócio de uma refinaria.
Em termo de compromisso de cessação (TCC) firmado entre Petrobras e Cade na
semana passada, ficou estabelecido que a estatal venderá oito das 14 refinarias
que possui até 2021 e cinco delas não poderão ser adquiridas por um mesmo
comprador ou empresas do mesmo grupo econômico.
No mercado internacional, o modelo de integração de refinaria e distribuição (o
chamado “downstream”) é comum — na Argentina, por exemplo, a Raízen, joint
venture entre Cosan e Shell, é dona de uma refinaria e de uma rede de postos de
combustíveis, assim como grandes petroleiras fazem em outros mercados. “Como
negócio, faria sentido. Dependendo das regras, poderá interessar”, reiterou
Curado.
O risco de eventual ingerência política também afeta os planos. “Uma
interferência do governo, como no caso da Petrobras, não ajuda nada”, afirmou
Curado, referindo-se ao episódio do início do ano, em que, depois de anunciar
um reajuste de quase 6% para o diesel, a petroleira voltou atrás e suspendeu a
alta. A estatal foi pressionada pelo governo federal a não aplicar o reajuste.
2. A propósito das informações acima, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a
veracidade das afirmações veiculadas na notícia, em especial a respeito dos trechos
destacados, e, caso afirmativo, solicitamos esclarecimentos adicionais a respeito do
assunto, bem como informar os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de
Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02. Solicitamos, ainda, que a
Companhia informe em que documentos arquivados no Módulo IPE do Sistema
Empresas.NET constam a informação da matéria.
3. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema
IPE, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre
questionamentos da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação
por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de
responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da
Instrução CVM nº 358/02.
4. Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor
de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores
e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.
5. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM
nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, bem
como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo
de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao
mercado com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informações que
deveriam ser divulgadas ao mercado.
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6. Por fim, chamamos a atenção da Companhia para o disposto no artigo 16 da Instrução
CVM nº 480/09, segundo o qual "o emissor deve divulgar informações de forma abrangente,
equitativa e simultânea para todo o mercado". Neste sentido, orienta o Ofício-Circular nº
3/2019/CVM/SEP que "a legislação societária não impede que informações relevantes sejam
veiculadas e discutidas em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público
selecionado, no país ou no exterior. Contudo, zelando pelo tratamento equitativo de todos os
participantes do mercado, e de forma a impedir, inclusive, a possibilidade de uso de informação
privilegiada, ela exige que o fato relevante em questão seja divulgado, prévia ou simultaneamente
à reunião, para todo o mercado, conforme determinado no caput e parágrafo 3º do artigo 3º da
Instrução CVM nº 358/02". Orienta ainda o Ofício-Circular nº 3/2019/CVM/SEP que, "com o
intuito de promover o tratamento equitativo a todos os participantes do mercado, as
apresentações feitas pela administração da Companhia para a Imprensa devem ser divulgadas
(...) por meio do Módulo IPE do Sistema Empresas.NET".
7. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que caberá a
esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no
inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº
452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente Ofício
até o dia 19 de junho de 2019.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Rocha Lopes, Gerente, em
18/06/2019, às 11:16, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0779566 e
o código CRC 9BC71E1A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0779566 and
the "Código CRC" 9BC71E1A.
Referência: Processo nº 19957.006374/2019-86 Documento SEI nº 0779566

SP - 18285052v1

