ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39
NIRE 35.300.109.724

COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 08 de janeiro de 2019 – A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”), em cumprimento
ao artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, informa que Standard Life Aberdeen PLC ("SLA plc")
comunicou à Companhia, em 08 de janeiro de 2019, a alienação de participação acionária
na companhia, passando a deter, de forma agregada, 4,94% do total de ações ordinárias de
emissão da Ultrapar, totalizando 27.495.383 ações.
A correspondência emitida pela SLA plc encontra-se em anexo.

André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.

8 de Janeiro de 2019.
À
Ultrapar Participações S.A.
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1.343
São Paulo – SP
Cep 01317-910
Brasil
At.: Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Redução de Participação Relevante
Prezados Senhores,
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC, vem, em nome de fundos de investimento e carteiras (“Carteiras”) sob
gestão de empresas integrantes de seu grupo econômico (“SLA plc”), informar que houve redução nas
participações das referidas Carteiras em ações ordinárias e/ou outros valores mobiliários e
instrumentos derivativos lastreados em tais ações emitidas pela Ultrapar Participações S.A.
(“Companhia”) sendo que tal redução, em 7 de Janeiro de 2019, de forma agregada, ultrapassou para
baixo o patamar de 5% (cinco por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia.
Para atendimento do disposto no Artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a SLA plc, por meio desta, comunica que em 7
de Janeiro de 2019:
i) A SLA plc tem sede em 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, United Kingdom;
ii) As participações societárias detidas pelas Carteiras alcançaram, de forma agregada, na data
acima mencionada, 27.495.383 ações ordinárias e/ou outros valores mobiliários e instrumentos
derivativos lastreados em tais ações, somando aproximadamente 4,94% (quatro pontos nove
quatro por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia;
iii) A redução da participação societária acima mencionada é consequência, estritamente, de
estratégia de investimento, não tendo por objetivo a alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Companhia;
iv) Não foram celebrados pela SLA plc quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício
de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia; e
v) Os representantes legais no Brasil dos fundos de investimento e carteiras sob gestão da SLA
plc são, conforme o caso:
•
Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda, CNPJ: 11.074.363/0001-98
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou comentários necessários.
Atenciosamente,

