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

NIRE 35.300.109.724

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento ao disposto nos Artigos 11, 14, 15 e 21 da Instrução CVM nº. 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481/09”)

Srs. Acionistas,
A Administração da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) vem apresentar aos
Srs. acionistas a presente Proposta da Administração (“Proposta da Administração”), acerca das
matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em
primeira convocação, em 31 de janeiro de 2014, às 14:00h.
A administração da Ultrapar propõe a aprovação da incorporação, pela Companhia, da
totalidade das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.,
sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Travessa
Quintino Bocaiuva, nº 381, CEP 66053-240, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ/MF) sob o nº 04.899.316/0001-18 (“Extrafarma” e, em conjunto com a Ultrapar, as
“Companhias”), com a consequente conversão da Extrafarma em subsidiária integral da
Ultrapar (“Incorporação de Ações”), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de Emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Ultrapar
Participações S.A., firmado pelas administrações das Companhias em 17 de dezembro de 2013
(“Protocolo e Justificação”).
De forma a implementar a Incorporação de Ações, a administração da Companhia propõe (i) a
aprovação do Protocolo e Justificação; (ii) a ratificação da contratação e nomeação da Ernst &
Young Assessoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 59.527.788/0001-31 (“Empresa Avaliadora”), como sociedade especializada responsável pela
elaboração do laudo de avaliação econômica das ações da Extrafarma, para os fins do aumento
de capital da Companhia decorrente da Incorporação de Ações, nos termos do artigo 226 e na
forma do artigo 8º, ambos da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo
de Avaliação; (iv) a aprovação do aumento do capital social da Companhia decorrente da
Incorporação de Ações e a emissão de novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal;
(v) a aprovação da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir
o aumento de capital social decorrente da Incorporação de Ações; (vi) a emissão de bônus de
subscrição, conforme previsto no Protocolo e Justificação; e (vii) a autorização aos

administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando a
formalizar a Incorporação de Ações, inclusive perante as repartições públicas competentes e
terceiros em geral.
Para os fins da Instrução CVM 481/09, a administração da Ultrapar disponibiliza, nos anexos à
presente Proposta da Administração: (i) as informações relativas à alteração do Estatuto Social
da Companhia, nos termos do Artigo 11 da Instrução CVM 481/09 (Anexo I); (ii) as
informações relativas ao aumento do capital social da Companhia, nos termos do Anexo 14 da
Instrução CVM 481/09 (Anexo II); (iii) as informações relativas à emissão de bônus de
subscrição pela Companhia, nos termos do Anexo 15 da Instrução CVM 481/09 (Anexo III); e
(iv) as informações relativas à Empresa Avaliadora, nos termos do Anexo 21 da Instrução CVM
481/09 (Anexo IV).
São Paulo, 19 de dezembro de 2013.

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I
(Conforme Artigo 11 da Instrução CVM 481/09)
Informações relativas à alteração do Estatuto Social da Companhia.

1.

Relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e analisando os
seus efeitos jurídicos e econôm icos:
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2. Cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações propostas.

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º. A Companhia é uma sociedade de capital autorizado, denominada ULTRAPAR
PARTICIPAÇÕES S.A..
Parágrafo Único.

Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem

denominado Novo Mercado, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a aplicação de capitais próprios no comércio, na
indústria, na agricultura e na prestação de serviços, mediante a subscrição ou aquisição de
ações ou quotas de sociedades.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
Capital Social e Ações
Artigo 5º. O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 3.696.772.957,32 (três bilhões
seiscentos e noventa e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e
sete reais e trinta e dois centavos)R$ 3.838.686.104,00 (três bilhões, oitocentos e trinta e oito
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e quatro reais), dividido em 544.383.996
(quinhentos e quarenta e quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil, novecentas e noventa e
seis)556.405.096 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentas e cinco mil e noventa e
seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo vedada a emissão de ações
preferenciais e de partes beneficiárias.
§1º Todas as ações de emissão da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito,
junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em nome
de seus titulares, sem emissão de certificados.
§2º O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações
escriturais, poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição escrituradora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.

Artigo 6º. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de
800.000.000 (oitocentos milhões) de ações ordinárias, por deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária.
Artigo 7º. A subscrição e a integralização de ações de emissão da Companhia obedecerão aos
critérios estabelecidos neste Artigo:
a) até o limite do capital autorizado, a emissão, a quantidade, o preço e o prazo de
integralização de ações a serem emitidas pela Companhia serão estabelecidos pelo Conselho de
Administração;
b) a deliberação de aumento de capital para integralização em bens, que não sejam créditos
em moeda corrente, será privativa da Assembleia Geral; e
c) na emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por
ações em oferta pública de aquisição de controle, o Conselho de Administração poderá excluir o
direito de preferência para os antigos acionistas ou reduzir o prazo de seu exercício.
Artigo 8º. A Companhia poderá outorgar opções de compra de ações nos termos de planos de
outorga de opção de compra de ações, aprovados pela Assembleia Geral, a favor de
administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou às
sociedades sob seu controle, direto ou indireto.
Artigo 9º. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
CAPÍTULO III
Assembleias Gerais
Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ordinariamente
dentro dos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social e,
extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia o exigirem.
§ 1º Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais deverão ser
colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do
primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação
vigente exigirem sua disponibilização em prazo maior.
§ 2º A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por
quem este indicar. Na ausência do Presidente e de indicação deste, a Assembleia Geral será
presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou por quem este indicar. O
Presidente da Mesa escolherá um dos presentes para secretariá-lo.
§ 3º Caberá exclusivamente ao Presidente da Mesa, observadas as normas estabelecidas pelo
presente Estatuto, a condução dos trabalhos relacionados à eleição de membros do Conselho
de Administração, inclusive qualquer decisão relativa ao número de votos de cada acionista.

Artigo 11. Antes de instalar-se a Assembleia Geral, os acionistas devidamente identificados
assinarão o Livro de Presença de Acionistas, de que constarão seu nome e a quantidade de
ações de que forem titulares.
§ 1º A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo Presidente da Mesa no momento da
instalação da Assembleia Geral.
§ 2º Os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral após a sua instalação poderão
participar da reunião, mas não terão direito de votar em qualquer deliberação social.
Artigo 12. Na Assembleia Geral serão observados, pela Companhia e pela mesa, além dos
procedimentos e requisitos previstos em lei, os seguintes requisitos formais de participação:
a) Até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral: (i) todos os acionistas deverão
enviar à Companhia declaração da instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da
instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no
máximo, 3 (três) dias antes da Assembleia Geral; e (ii) os acionistas representados por
procuradores deverão enviar à Companhia a respectiva procuração;
b) Os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento deverão enviar à
Companhia, no mesmo prazo referido no item (a) acima: (i) comprovação da qualidade de
administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia
Geral, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador
pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia Geral ou a
quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa
jurídica, os mesmos documentos referidos na alínea (ii) deste item, a ele relativos;
c) Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados por cópia, sendo
certo que os originais dos documentos referidos no item (a), dispensado o reconhecimento de
firma, deverão ser exibidos à Companhia até a instalação da Assembleia Geral;
d) A Companhia adotará, na fiscalização da regularidade documental da representação do
acionista, o princípio da boa-fé, presumindo verdadeiras as declarações verossímeis que lhe
forem feitas, vedada, contudo, a participação na assembleia de acionistas que não tenham
apresentado a respectiva procuração outorgada a seus representantes, ou a declaração do
custodiante, quando as ações constem como de titularidade de instituição custodiante; e
e) Verificando-se que acionistas que tenham comparecido à Assembleia Geral (i) não estavam
corretamente representados; ou (ii) não eram titulares da quantidade de ações declarada,
incumbe à Companhia notificá-los, dando ciência de que, independentemente de realização de
nova Assembleia Geral, a Companhia desconsiderará os votos de tais acionistas, que
responderão pelas perdas e danos que seus atos tiverem causado.
Artigo 13. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos
presentes, não se computando os votos em branco, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Artigo 14. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será
assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes.
Artigo 15. A Assembleia Geral fixará o montante da remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e dos diretores, especificando a parcela de tal montante a ser
atribuída a cada órgão.
§ 1º Observado o montante estabelecido pela Assembleia Geral, na forma do caput deste Artigo
e as competências do Comitê de Remuneração previstas no Artigo 42 deste Estatuto, o
Conselho de Administração fixará a remuneração a ser atribuída ao Diretor Presidente e, por
recomendação deste, aos demais membros da Diretoria.
§ 2º Os membros do Conselho de Administração e os diretores poderão ter participação nos
lucros na forma da lei.
CAPÍTULO IV
Administração - Normas Gerais
Artigo 16. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.
Parágrafo Único. A investidura dos administradores, que independerá de caução, dar-se-á pela
assinatura de termo de posse. A posse dos administradores estará condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores de que trata o Regulamento do Novo
Mercado e à Política de Divulgação e Negociação adotada pela Companhia.
CAPÍTULO V
Conselho de Administração
Seção I – Composição
Artigo 17. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo,
09 (nove) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado
de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
§ 1º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da
Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
§ 2º O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá, dentre outras
matérias que forem julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e deveres
dos seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos sociais.
§ 3º Somente podem ser eleitas para integrar o Conselho de Administração, salvo dispensa da
Assembleia Geral, as pessoas que, além dos requisitos legais e regulamentares e ilibada
reputação, não ocupem cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia ou de suas controladas, e não tenham, nem representem, interesse conflitante com
o da Companhia ou com o de suas controladas, presumindo-se ter interesse conflitante com o
da Companhia a pessoa que, cumulativamente: (i) tenha sido eleita por acionista que também

tenha eleito conselheiro de administração em sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de
subordinação com o acionista que o elegeu.
§ 4º Respeitado o disposto no caput deste Artigo, o número de membros que integrarão o
Conselho de Administração em cada gestão deverá ser fixado em cada Assembleia Geral, cuja
ordem do dia seja a eleição dos membros do Conselho de Administração, devendo tal matéria
ser encaminhada pelo Presidente da Mesa.
Artigo 18. A composição do Conselho de Administração terá obrigatoriamente a participação
de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de Conselheiros Independentes.
§ 1º Serão considerados Conselheiros Independentes aqueles que atendam aos critérios de
independência fixados no Regulamento do Novo Mercado.
§ 2º Serão também considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos na forma do
Artigo 141, Parágrafo 4º da Lei n.º 6.404/76.
§ 3º Quando, em decorrência da observância do percentual referido no caput deste Artigo,
resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);
ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
Artigo 19. Os membros do Conselho de Administração que deixem de preencher, por fato
superveniente ou desconhecido à época de sua eleição, os requisitos estabelecidos no Artigo 17
acima, devem ser imediatamente substituídos.
Parágrafo Único. A mesma providência prevista no caput deste Artigo deverá ser adotada caso
algum dos Conselheiros Independentes deixe de atender os requisitos de independência
previstos no Artigo 18 e, por força disto, deixe de ser observado o percentual de 30% (trinta
por cento) estabelecido no mesmo Artigo.
Seção II – Eleição
Artigo 20. Ressalvado o disposto no Artigo 21, a eleição dos membros do Conselho de
Administração dar-se-á pelo sistema de chapas.
§ 1º Na eleição de que trata este Artigo, somente poderão concorrer as chapas: (a) indicadas
pelo Conselho de Administração; ou (b) que sejam indicadas, na forma prevista no Parágrafo 3º
deste Artigo, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.
§ 2º O Conselho de Administração deverá, na data da convocação da Assembleia Geral
destinada a eleger os membros do Conselho de Administração, disponibilizar na sede da
Companhia declaração assinada por cada um dos integrantes da chapa por ele indicada,
contendo: (a) sua qualificação completa; (b) descrição completa de sua experiência profissional,
mencionando

as

atividades

profissionais

anteriormente

desempenhadas,

bem

como

qualificações profissionais e acadêmicas; e (c) informações sobre processos disciplinares e
judiciais transitados em julgado em que tenha sido condenado, como também informação, se

for o caso, da existência de hipóteses de impedimento ou conflito de interesses previstas no
Artigo 147, Parágrafo 3° da Lei nº 6.404/76.
§ 3º Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor outra chapa para concorrer
aos cargos no Conselho de Administração deverão, com antecedência de, pelo menos, 05
(cinco) dias em relação à data marcada para a Assembleia Geral, encaminhar ao Conselho de
Administração declarações assinadas individualmente pelos candidatos por eles indicados,
contendo as informações mencionadas no Parágrafo anterior, cabendo ao Conselho de
Administração providenciar a divulgação imediata, por meio de aviso inserido na página da
Companhia na rede mundial de computadores e encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM
e para a BM&FBOVESPA, da informação de que os documentos referentes às demais chapas
apresentadas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
§ 4º Os nomes indicados pelo Conselho de Administração ou por acionistas deverão ser
identificados, em sendo o caso, como candidatos a Conselheiros Independentes, observado o
disposto no Artigo 18 acima.
§ 5º A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo
Conselho de Administração.
§ 6º Cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os
candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.
Artigo 21. Na eleição dos membros do Conselho de Administração é facultado aos acionistas
requerer, na forma da lei, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral.
§ 1º A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, deverá divulgar, por meio de
aviso inserido em sua página na rede mundial de computadores e encaminhado, por meio
eletrônico, para a CVM e para a BM&FBOVESPA, a informação de que a eleição se dará pelo
processo do voto múltiplo.
§ 2º Instalada a Assembleia Geral, a mesa promoverá, à vista das assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas e do número de ações de titularidade dos acionistas presentes,
o cálculo do número de votos que caberão a cada acionista.
§ 3º Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de voto
múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas e serão candidatos a membros do Conselho de
Administração os integrantes das chapas de que trata o Artigo 20, bem como os candidatos que
vierem a ser indicados por acionista presente, desde que sejam apresentadas à Assembleia
Geral as declarações assinadas por estes candidatos, com o conteúdo referido no Parágrafo 2º
do Artigo 20 deste Estatuto.
§ 4º Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um único candidato
ou distribuí-los entre vários, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade
de votos.

§ 5º Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova
votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista
em função do número de cargos a serem preenchidos.
§ 6º Sempre que a eleição tiver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, a destituição de
qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará destituição
dos demais membros, procedendo-se a nova eleição.
§ 7º Caso a Companhia venha a estar sob controle de acionista ou grupo controlador, conforme
definido no Artigo 116 da Lei n° 6.404/76, acionistas representando 10% (dez por cento) do
capital social poderão requerer, na forma prevista no Parágrafo 4º do Artigo 141 da Lei nº
6.404/76, que a eleição de um dos membros do Conselho de Administração seja feita em
separado, não sendo aplicável a tal eleição as regras previstas no Artigo 20 acima.
Artigo 22. Caso seja eleito conselheiro residente e domiciliado no exterior, sua posse fica
condicionada à constituição de procurador, residente e domiciliado no país, com poderes para
receber citação em ação que venha a ser proposta contra ele, com base na legislação
societária. O prazo de validade da procuração será de, pelo menos, 03 (três) anos após o
término do prazo de gestão do respectivo conselheiro.
Artigo 23. O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, seu Presidente e seu
Vice-Presidente, devendo tal eleição ocorrer na primeira reunião após a posse dos conselheiros
ou na primeira reunião seguinte à ocorrência de vacância desses cargos.
Seção III – Reuniões e Substituições
Artigo 24. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 03 (três)
meses e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por quaisquer 02
(dois) conselheiros.
§ 1º A convocação das reuniões do Conselho de Administração dar-se-á por escrito, por meio
de carta, telegrama, fax, e-mail ou outra forma que permita a comprovação do recebimento da
convocação pelo destinatário, e deverá conter, além do local, data e hora da reunião, a ordem
do dia.
§ 2º As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com, no mínimo, 03 (três)
dias de antecedência. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.
§ 3º Em caso de urgência, o Presidente do Conselho de Administração poderá convocar reunião
do Conselho de Administração com prazo menor de antecedência que aquele previsto no
Parágrafo 2º deste Artigo, sendo certo que neste caso a reunião somente se instalará com a
presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros eleitos.
§ 4º Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por
intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de
comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas

as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão considerados
presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata.
Artigo 25. Salvo o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 24, a reunião do Conselho de
Administração instalar-se-á com a presença da maioria dos conselheiros, sendo um deles o
Presidente ou Vice-Presidente e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo
ao Presidente ou na sua ausência, ao Vice-Presidente, além de seu voto, o de desempate.
Parágrafo Único. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho,
suas funções serão exercidas, em caráter temporário, pelo Vice-Presidente ou por outro
membro do Conselho por ele indicado.
Artigo 26. Nenhum membro do Conselho de Administração poderá ter acesso a informações,
participar de deliberações e discussões do Conselho de Administração ou de quaisquer órgãos
da administração, exercer o voto ou, de qualquer forma, intervir nos assuntos em que esteja,
direta ou indiretamente, em situação de interesse conflitante com os interesses da Companhia,
nos termos da lei.
Artigo 27. Ressalvado o disposto no Parágrafo 6º do Artigo 21, ocorrendo vacância no cargo de
membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros
remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, quando deverá ser eleito
novo conselheiro para completar o mandato do substituído. Ocorrendo vacância da maioria dos
cargos do Conselho de Administração, deverá ser convocada, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias contados do evento, Assembleia Geral para eleger os substitutos, os quais deverão
completar o mandato dos substituídos.
Seção IV – Competência
Artigo 28. Compete ao Conselho de Administração:
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e das sociedades sob seu controle;
b) eleger e destituir os diretores da Companhia, designando entre eles o Diretor Presidente e o
Diretor de Relação com Investidores, e fixar-lhes as atribuições;
c) fiscalizar a gestão dos diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração pela
Companhia ou pelas sociedades sob seu controle;
d) manifestar-se sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, submetendo-as à aprovação da Assembleia Geral;
e) fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Diretor Presidente e,
por recomendação deste, dos demais membros da Diretoria;

f) definir os critérios gerais de remuneração e política de benefícios dos administradores e
funcionários de escalão superior da Companhia e, sempre que julgar necessário, das sociedades
sob seu controle, considerada a proposta do Comitê de Remuneração;
g) outorgar opções de compra de ações nos termos do Artigo 8º deste Estatuto;
h) convocar as Assembleias Gerais;
i) apresentar à Assembleia Geral chapa para eleição dos membros do Conselho de
Administração na forma do Artigo 20 deste Estatuto;
j) propor à Assembleia Geral a destinação do saldo do lucro líquido ajustado do exercício a que
se refere a letra “d” do Artigo 55 deste Estatuto;
k) aprovar o levantamento de demonstrações financeiras em períodos inferiores ao exercício
social, a distribuição de dividendos com base em tais demonstrações financeiras ou
intermediários, bem como o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos
da legislação aplicável;
l) deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição,
dentro do limite do capital autorizado da Companhia;
m) submeter à Assembleia Geral propostas versando sobre fusão, cisão, incorporação,
incorporação de ações ou dissolução da Companhia, bem como acerca de reforma deste
Estatuto;
n) autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria,
cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições legais aplicáveis;
o) aprovar a emissão para subscrição pública, de notas promissórias comerciais pela Companhia
ou por sociedades sob seu controle;
p) aprovar a prática dos seguintes atos, pela Companhia ou por suas controladas, sempre que o
valor da operação exceder 3% (três por cento) do patrimônio líquido da Companhia: (i)
aquisição, alienação ou oneração de bens; (ii) outorga de garantias; (iii) endividamento ou
renúncia a direitos; (iv) investimento ou projeto de investimento; e (v) aquisição ou alienação
de participação societária, direta ou indireta, inclusive através de consórcio ou sociedade em
conta de participação;
q) aprovar a celebração de acordos de acionistas pela Companhia ou por suas controladas;
r) escolher e destituir os auditores independentes, considerada a manifestação do Comitê de
Auditoria;
s) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para
a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia em caso de cancelamento de

registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma prevista no Parágrafo 2º do
Artigo 48 deste Estatuto;
t) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição
de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à
liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de
aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados
pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas
pela CVM; e
u) deliberar sobre outras matérias não reguladas neste Estatuto, resolvendo os casos omissos.
Artigo 29. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
a) convocar a Assembleia Geral, sempre que deliberado pelo Conselho de Administração ou,
excepcionalmente, por iniciativa própria, caso em que deverá comunicar a convocação, em
seguida, aos demais conselheiros;
b) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
c) comunicar as datas das reuniões ordinárias e supervisionar os serviços administrativos do
órgão; e
d) transmitir as deliberações do Conselho à Diretoria e orientá-la em seu cumprimento.
Artigo 30.

Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas ausências e

impedimentos ocasionais e, em caso de vaga, substituí-lo até a data de eleição do novo titular.
CAPÍTULO VI
Diretoria
Artigo 31. A Diretoria será composta de 04 (quatro) a 08 (oito) diretores, acionistas ou não,
residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, sem designação específica, com
exceção do Diretor Presidente e do Diretor de Relação com Investidores.
Parágrafo Único. O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos cargos até
eleição e posse de seus substitutos, será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.
Artigo 32. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas
decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quorum de instalação de
metade dos membros eleitos, cabendo ao Diretor Presidente, além de seu voto, o de
desempate.

Artigo 33. Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da
Companhia e à gestão dos negócios sociais, podendo abrir e encerrar filiais, escritórios ou
outros estabelecimentos e dependências em qualquer parte do país ou do exterior, observadas
as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
§ 1º Os atos que se destinem a produzir efeitos perante terceiros serão assinados por dois
diretores em conjunto, ou um diretor e um procurador, ou dois procuradores, com poderes
especiais.
§ 2º A Companhia poderá, por dois de seus diretores, constituir mandatários, especificando na
procuração a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não
excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes da cláusula ad judicia,
cuja validade poderá ser por prazo indeterminado.
§ 3º A Diretoria poderá, excepcionalmente, autorizar a representação da Companhia por um
único diretor ou um procurador constituído especialmente, discriminando, na ata da reunião, a
finalidade e limite dos poderes outorgados.
Artigo 34. Compete ao Diretor Presidente:
a) dirigir, orientar e coordenar as atividades da Companhia;
b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e
c) representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente.
Artigo 35. Compete ao diretor que exercer a função de Diretor de Relações com Investidores a
prestação de informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de balcão
onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o
registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às
demais exigências dessa regulamentação, além de exercer as atribuições que lhe forem
cometidas pelo Conselho de Administração.
Artigo 36. Os diretores sem denominação específica, além de suas atribuições estatutárias,
desempenharão os misteres que lhes forem cometidos pelo Conselho de Administração.
Artigo 37. Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o seguinte:
a) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias, do
Diretor Presidente caberá ao Presidente do Conselho de Administração indicar seu substituto
entre os membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as
funções de Diretor Presidente até o retorno deste ou a próxima reunião do Conselho de
Administração, o que ocorrer primeiro; e
b) em caso de vaga de diretor poderá ser ele substituído, até a próxima reunião do Conselho de
Administração, por outro diretor apontado pelo Diretor Presidente.

CAPÍTULO VII
Órgãos Auxiliares da Administração
Artigo 38. A Companhia terá, obrigatoriamente, os seguintes comitês de assessoramento ao
Conselho de Administração:
Comitê de Auditoria; e
Comitê de Remuneração.
§ 1º O Conselho de Administração poderá criar comitês adicionais para o assessoramento da
administração da Companhia, com objetivos restritos e específicos e com prazo de duração,
designando os seus respectivos membros.
§ 2º Serão aplicáveis aos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e dos
demais comitês adicionais que venham a ser criados pelo Conselho de Administração para o
assessoramento da administração da Companhia, as mesmas obrigações e vedações impostas
pela lei, por este Estatuto e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da
Companhia.
Seção I – Comitê de Auditoria
Artigo 39. Observado o disposto nos Artigos 41 e 43, o Comitê de Auditoria será formado por
03 (três) membros, dos quais, no mínimo, 02 (dois) serão membros externos e independentes
(“Membros Externos”).
§ 1º Os membros do Comitê de Auditoria devem ser eleitos pelo Conselho de Administração e
preencher os requisitos aplicáveis aos Conselheiros Independentes, conforme estabelecido no
Artigo 18 deste Estatuto.
§ 2º Os Membros Externos do Comitê de Auditoria deverão atender aos seguintes requisitos:
a) não integrar o Conselho de Administração da Companhia ou de suas controladas; e
b) possuir conhecimento ou experiência em auditoria, controles, contabilidade, tributação, ou
das normas aplicáveis às companhias abertas, no que se refere à adequada elaboração de suas
demonstrações financeiras.
Artigo 40. Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração
para um mandato de 01 (um) ano, admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos.
§ 1º No curso de seus mandatos, os membros do Comitê de Auditoria somente poderão ser
substituídos nas seguintes hipóteses:
a) morte ou renúncia;

b) ausência injustificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) reuniões alternadas
por ano; ou
c) decisão fundamentada do Conselho de Administração.
§ 2º Nos casos de vacância de cargos de membro do Comitê de Auditoria, competirá ao
Conselho de Administração eleger a pessoa que deverá completar o mandato do membro
substituído.
§ 3º Ao Comitê de Auditoria competirá:
a) propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes bem como a
substituição de tais auditores independentes;
b) analisar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia e de
suas controladas, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de
Administração;
c)

analisar

as

informações

trimestrais

e

as

demonstrações

financeiras

elaboradas

periodicamente pela Companhia;
d) avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e dos processos de
auditoria interna e independente da Companhia e de suas controladas, inclusive tendo em vista
as disposições constantes do Sarbanes-Oxley Act, apresentando as recomendações de
aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender necessárias;
e) opinar, a pedido do Conselho de Administração, sobre as propostas dos órgãos de
administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital
social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, orçamentos de capital, distribuição de
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; e
f) opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem
como sobre aquelas que considerar relevantes.
§ 4º O Comitê de Auditoria deverá aprovar, por maioria de votos de seus membros, proposta
de Regimento Interno regulamentando as questões relativas a seu funcionamento, a ser
aprovado pelo Conselho de Administração.
Artigo 41. Caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado na forma da Lei n.º 6.404/76 e do
Artigo 43 abaixo, o Conselho Fiscal exercerá todas as competências que são atribuídas ao
Comitê de Auditoria por este Estatuto, observando-se, em relação aos seus membros, todos os
requisitos e impedimentos previstos na legislação.
Parágrafo Único. O Comitê de Auditoria não funcionará no exercício social em que o Conselho
Fiscal tiver sido instalado.

Seção II – Comitê de Remuneração
Artigo 42. O Comitê de Remuneração deverá ser formado por 03 (três) membros do Conselho
de Administração, dos quais 02 (dois) deverão ser Conselheiros Independentes.
Parágrafo Único. Ao Comitê de Remuneração competirá:
a) propor ao Conselho de Administração, conforme proposta recebida do Diretor Presidente, e
revisar periodicamente, os parâmetros e diretrizes e a consequente política de remuneração e
demais benefícios a serem atribuídos aos administradores e funcionários de escalão superior da
Companhia e de suas controladas, aos membros dos comitês e demais órgãos de
assessoramento do Conselho;
b) propor ao Conselho de Administração, conforme proposta recebida do Diretor Presidente, a
remuneração global dos administradores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de
acionistas;
c) diligenciar para que a Companhia se prepare adequadamente e com a necessária
antecedência para a sucessão de seus executivos, particularmente do Diretor Presidente e dos
principais executivos; e
d) diligenciar e acompanhar as ações tomadas para garantir a adoção, pela Companhia, de um
modelo de competências e liderança, atração, retenção e motivação, alinhado com seus planos
estratégicos.

CAPÍTULO VIII
Conselho Fiscal
Artigo 43. A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros e igual
número de suplentes com as atribuições, competência e remuneração previstos em lei, com
mandato de 01 (um) ano, admitida a reeleição, e funcionará em caráter não permanente,
sendo instalado pela Assembleia Geral, nas hipóteses legais.
§ 1º Uma vez instalado o Conselho Fiscal, a posse de seus membros está condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento
do Novo Mercado e à Política de Divulgação e Negociação adotada pela Companhia.
§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente,
sempre que necessário, lavrando-se atas dessas reuniões em livro próprio.
§ 3º Serão aplicáveis aos seus membros as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei,
por este Estatuto e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da Companhia.

CAPÍTULO IX
Ofertas Públicas
Seção I – Alienação de Controle
Artigo 44. A Alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas, observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente, neste Estatuto e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a
lhes assegurar tratamento igualitário ao do Acionista Controlador Alienante.
§ 1º O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem
a Companhia poderá registrar qualquer transferência de ações enquanto o adquirente do
controle, ou aqueles que vierem a deter o Poder de Controle, não subscreverem o Termo de
Anuência dos Controladores de que trata o Regulamento do Novo Mercado.
§ 2º Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle da
Companhia poderá ser registrado em sua sede sem que seus signatários tenham subscrito o
Termo de Anuência a que se refere o Parágrafo acima.
§ 3º O adquirente do controle fica obrigado a, após a liquidação financeira da oferta pública a
que se refere o caput, tomar as medidas cabíveis para que , nos 06 (seis) meses subsequentes,
as Ações em Circulação representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total das
ações de emissão da Companhia.
§ 4º No caso de alienação do controle de pessoa jurídica que detenha o Poder de Controle da
Companhia, deverá o Acionista Controlador Alienante declarar à BM&FBOVESPA o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o comprove.
Artigo 45. A oferta pública a que se refere o Artigo 44 acima deverá ser também observada em
caso de cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação de
Controle da Companhia.
Seção II – Aquisição de Participação Relevante
Artigo 46. Qualquer pessoa, acionista ou não, que, por conta própria ou em Atuação Conjunta
com outra pessoa (“Adquirente de Participação Relevante”), venha a adquirir ou se tornar
titular, por meio de uma única operação ou por operações sucessivas, de ações de emissão da
Companhia representativas de 20% (vinte por cento) ou mais do seu capital social
(“Participação Relevante”), estará obrigado a efetivar uma oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas pelo maior valor por ação pago pelo Adquirente de
Participação Relevante nos 06 (seis) meses anteriores, devidamente atualizado pela Taxa
SELIC.

§1º Será lícito ao Adquirente de Participação Relevante deixar de formular a oferta pública de
que trata este Artigo desde que, cumulativa e tempestivamente: (a) comunique à Companhia
sua intenção de utilizar a faculdade prevista neste Parágrafo em até 48 (quarenta e oito) horas
contadas do momento em que se tornar titular da Participação Relevante; e (b) aliene em bolsa
de valores a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia que exceda a
Participação Relevante, em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da notificação de que
trata o item (a) deste Parágrafo.
§2º Para fins do cálculo do limite de 20% (vinte por cento) previsto no caput deste Artigo,
excluem-se as ações em tesouraria detidas pela Companhia.
§3º A oferta de que trata este Artigo não será obrigatória caso algum acionista, acionistas
unidos por acordo de voto registrado na Companhia, ou acionistas entre os quais haja relação
de controle ou que estejam sob controle comum, sejam titulares de mais da metade do capital
social no momento da aquisição da Participação Relevante, excluindo-se para efeitos deste
cálculo as ações em tesouraria detidas pela Companhia.
§4º A obrigação de realizar oferta de que trata o caput deste Artigo não incidirá caso incida a
obrigação de realizar a oferta de que trata o Artigo 44.
Seção III – Obrigação de Ressarcir
Artigo 47. Nas hipóteses das ofertas dos Artigos 44 e 46 deste Estatuto, o ofertante ficará
obrigado a pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço
da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida pelo ofertante em bolsa nos
06 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle ou da Participação
Relevante, conforme o caso, devidamente atualizado pela Taxa SELIC até a data do
pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam
ações da Companhia nos pregões em que o ofertante realizou as aquisições, proporcionalmente
ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Seção IV – Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
e Saída do Novo Mercado
Artigo 48. Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral aprovem:
a) o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, a Companhia ou os
acionistas ou Grupo de Acionistas que detiverem o Poder de Controle da Companhia deverão
efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo,
pelo seu respectivo valor econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos
termos dos Parágrafos 1º a 3º deste Artigo, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis; ou
b) a saída da Companhia do Novo Mercado, para que suas ações passem a ter registro fora do
Novo Mercado ou em decorrência de reorganização societária na qual as ações da sociedade
resultante não sejam admitidas à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte)

dias contados da data da Assembleia Geral que aprovar a referida operação, os acionistas ou
Grupo de Acionistas que detiverem o Poder de Controle da Companhia deverão efetivar oferta
pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo seu
respectivo valor econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos dos
Parágrafos 1º a 3º deste Artigo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
§ 1º Os laudos de avaliação referidos no caput deste Artigo deverão ser elaborados por
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao
poder de decisão da Companhia, de seus administradores e do Acionista Controlador, além de
satisfazer os requisitos do Parágrafo 1° do Artigo 8° da Lei nº 6.404/76 e conter a
responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo Artigo.
§ 2º A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor
econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos
acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela Assembleia Geral, que, se
instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se
instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de
acionistas representantes das Ações em Circulação.
§ 3º Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo
ofertante.
Artigo 49. Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da
Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter
registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização
societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação, ou, ainda, na hipótese
de cancelamento de registro de companhia aberta, a saída estará condicionada à realização de
oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no Artigo 48 acima.
§1º A referida Assembleia Geral deverá definir os responsáveis pela realização da oferta pública
de aquisição de ações, os quais, presentes na Assembleia Geral, deverão assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
§2º Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de
ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado,
caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida
oferta.
Artigo 50. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública
de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser apurado em laudo de

avaliação de que trata o Artigo 48 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
§ 1º O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput desse Artigo.
§ 2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e ocorrendo a saída da Companhia do
Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do
Novo Mercado por deliberação em Assembleia Geral, a oferta pública de aquisição de ações
deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o
descumprimento.
§ 3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no
caput ocorrer por ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão
convocar uma Assembleia Geral na forma do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, destinada a tomar
as decisões necessárias a sanar o descumprimento das obrigações constantes no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo
Mercado.
§ 4º Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da
Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá definir os responsáveis pela
realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, os quais, presentes na
assembleia, deverão assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Artigo 51. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de
uma das finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei nº
6.404/76 ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública, não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação
aplicável.
Artigo 52. – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto.
CAPÍTULO X
Do Juízo Arbitral
Artigo 53. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado,
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei n.º 6.404/76, no presente Estatuto, nas normas editadas pelo pela CVM, bem
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do
Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CAPÍTULO XI
Exercício Social
Artigo 54. O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada
ano.
Artigo 55. Levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demonstrações financeiras do
exercício e após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para pagamento do imposto
de renda e, se for o caso, da provisão para participação dos administradores no resultado do
exercício, o lucro líquido ajustado terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até que esta atinja a 20% (vinte por
cento) do capital social;
b) 50% (cinquenta por cento) para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas,
compensados os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados;
c) por proposta dos órgãos da administração, até 45% (quarenta e cinco por cento) para a
constituição da reserva para investimentos, com a finalidade de preservar a integridade do
patrimônio social e reforçar o capital da Companhia, visando a permitir a realização de novos
investimentos, até o limite de 100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo
desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de
lucros a realizar e reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento)
do valor do capital social e, uma vez atingido esse limite, a Assembleia Geral poderá deliberar
sobre a aplicação do excesso no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos; e
d) o saldo terá a destinação que for deliberada pela Assembleia Geral, observada a proposta do
Conselho de Administração.
§ 1º A Companhia poderá levantar, além do balanço anual do exercício, balanços semestrais e
ainda, em qualquer época, balanços extraordinários e o Conselho de Administração poderá, ad
referendum da Assembleia Geral Ordinária, declarar dividendos intermediários à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
§ 2º Prescrevem em favor da Companhia os dividendos não reclamados em 03 (três) anos a
contar da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas.
CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
Artigo 56. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à
Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o Conselho
Fiscal que funcionará durante o seu processamento.
Artigo 57. As atas de Assembleias Gerais, assim como as de reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria, serão emitidas mecanicamente, em folhas soltas e assinadas

pelos presentes, para posterior encadernação. Quando contiverem deliberações destinadas a
produzir efeitos perante terceiros, serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas.

CAPÍTULO XIII
Definições
Artigo 58. Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo terão os seguintes significados:
“Acionista Controlador” significa o acionista ou Grupo de Acionistas que exerça o Poder de
Controle da Companhia;
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
Alienação de Controle da Companhia;
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da
Companhia;
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da
Companhia e aquelas em tesouraria;
“Adquirente de Participação Relevante” tem o significado atribuído no Artigo 46 deste Estatuto;
“Alienação de Controle” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de
Controle;
“Atuação Conjunta” significa a atuação por pessoas, inclusive Grupo de Acionistas, que
cooperam no sentido de adquirir Participação Relevante, nos moldes do Artigo 46 deste
Estatuto;
“BM&FBOVESPA” tem o significado atribuído no Parágrafo Único do Artigo 1º. deste Estatuto;
“Companhia” significa Ultrapar Participações S.A.;
“Conselheiros Independentes” tem o significado atribuído no Artigo 18 deste Estatuto;
“Contrato de Participação no Novo Mercado” significa o contrato celebrado entre, de um lado, a
BMF&BOVESPA e, de outro lado, a Companhia, os administradores e o Acionista Controlador, se
houver, contendo obrigações relativas à listagem da Companhia no Novo Mercado;
“CVM” significa Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
“Estatuto” significa o Estatuto Social da Ultrapar Participações S.A.;
“Grupo de Acionistas” significa grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de
qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, seja diretamente ou por meio de sociedades

controladas, controladores ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de
controle; ou (iii) estejam sob controle comum; ou (iv) que atuem representando um interesse
comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum:
(a) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a
15% (quinze por cento) do capital social da outra pessoa; e (b) duas pessoas que tenham um
terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação
societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital de cada uma das duas pessoas.
Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts,
condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras
formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão
considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais
entidades forem: (y) geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma
mesma pessoa jurídica; ou (z) tenham em comum a maioria de seus administradores, sendo
certo que, no caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão
considerados como integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o
exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de
responsabilidade do administrador, em caráter discricionário;
“Membros Externos” tem o significado atribuído no Parágrafo 2º do Artigo 39 deste Estatuto;
“Participação Relevante” tem o significado atribuído no Artigo 46 deste Estatuto;
“Política de Divulgação e Negociação” significa a política que consolida as regras de divulgação
de informações relevantes da Companhia ao público investidor e o uso de tais informações pela
própria Companhia;
“Poder de Controle” significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de
direito. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de
pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum que seja titular de ações
que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três
últimas Assembleias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe
assegurem a maioria absoluta do capital votante;
“Presidente” significa o presidente do Conselho de Administração;
“Regulamento de Arbitragem” significa o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado;
“Regulamento do Novo Mercado” tem o significado atribuído no Parágrafo Único do Artigo 1º.
deste Estatuto;
“Regulamento de Sanções” significa o Regulamento de Aplicação de Sanções pecuniárias do
Novo Mercado, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina a aplicação de sanções
nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações decorrentes do Regulamento do
Novo Mercado;

“Taxa SELIC” significa a taxa apurada no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do
Banco Central do Brasil;
“Termo de Anuência dos Administradores” significa o termo pelo qual os novos administradores
da Companhia se responsabilizam pessoalmente a se submeter e a agir em conformidade com
o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento do Novo Mercado e com o
Regulamento de Arbitragem;
“Termo de Anuência dos Controladores” significa o termo pelo qual os novos Acionistas
Controladores ou o(s) acionista(s) que vier(em) a ingressar no grupo de controle da Companhia
se responsabiliza(m) pessoalmente a se submeter e a agir em conformidade com o Contrato de
Participação no Novo Mercado, com o Regulamento do Novo Mercado e com o Regulamento de
Arbitragem;
“Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal” significa o termo pelo qual os membros
do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, se responsabilizam pessoalmente a se
submeter e a agir em conformidade com o Regulamento de Arbitragem; e
“Vice-Presidente” significa o vice-presidente do Conselho de Administração.

****

ANEXO II
(Conforme Anexo 14 da Instrução CVM 481/09)
Aumento de Capital 1

1.

I nform ar o valor do aum ento e do novo capital social.

Uma vez concluída a Incorporação de Ações, serão emitidas 12.021.100 ações e o capital social
da Companhia passará de R$ 3.696.772.957,32 para R$ 3.838.686.104,00, um aumento,
portanto, de R$ 141.913.146,68.

2.

I nform ar se o aum ento será realizado m ediante: (a) conversão de

debêntures em ações; (b) ex ercício de direito de subscrição ou de bônus de
subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas
ações.
O aumento será realizado em decorrência da incorporação das ações de emissão da Extrafarma
pela Companhia e as novas ações serão subscritas pelos administradores da Extrafarma, por
conta de seus acionistas, na forma do §2º do Artigo 252 da Lei das S.A.

3.

Ex plicar,

porm enorizadam ente,

as

razões

do

aum ento

e

suas

consequências jurídicas e econôm icas.
O aumento de capital decorre da versão da totalidade das ações de emissão da Extrafarma ao
patrimônio da Companhia, em razão da Incorporação de Ações, nos termos do Artigo 252 da
Lei das S.A. Como consequência jurídica da Incorporação de Ações, a Extrafarma se tornará
uma subsidiária integral da Ultrapar.
Em relação às consequências econômicas, as administrações das Companhias acreditam que a
Incorporação de Ações permitirá à Ultrapar ingressar no significativo mercado de varejo
farmacêutico, com forte potencial de crescimento e consolidação, em associação com a
Extrafarma, uma das líderes em sua região. A Extrafarma possui mais de 50 anos de atuação
na distribuição de medicamentos e conta com profissionais reputados e reconhecidos no setor.
A Incorporação de Ações permitirá à Extrafarma a aceleração de seu plano de expansão,
através (i) de uma maior capacidade de investimentos, (ii) do acesso para a abertura de
drogarias nos postos Ipiranga e revendas Ultragaz, e (iii) do fortalecimento da experiente
equipe de gestão em varejo farmacêutico da Extrafarma com a implementação dos
reconhecidos mecanismos de governança, incentivos e alinhamento de interesses da Ultrapar.
Esses mecanismos também contribuirão para uma integração eficiente das operações e
desenvolvimento de modelos de atuação cada vez mais atraentes para os consumidores da
Extrafarma, Ipiranga e Ultragaz, aumentando o potencial para diferenciação desses negócios.
1

Em adição ao aumento de capital descrito neste Anexo II, a Incorporação de Ações também prevê a emissão de
bônus de subscrição que, se exercidos, poderão acarretar uma emissão de até 4.007.031 ações no futuro conforme
descrito no Protocolo e Justificação e Anexo III desta Proposta da Administração.

Assim, a combinação de ativos, talentos e competências das Companhias resultará em
benefícios econômicos para as Companhias, seus acionistas e consumidores em geral.

4.

Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável.

Uma cópia do parecer do Conselho Fiscal encontra-se anexa a este Anexo II.

5.

Em caso de aum ento de capital m ediante subscrição de ações:
a.

Descrever a destinação dos recursos

Não haverá aporte de recursos, apenas versão da totalidade das ações
de emissão da Extrafarma ao patrimônio da Companhia, conforme já
referido e com as consequências econômicas do item 3 acima.

b.

I nform ar o núm ero de ações em itidas de cada espécie e

classe.
Serão

emitidas

12.021.100

novas

ações

ordinárias,

nominativas,

escriturais e sem valor nominal.

c.

Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos

às ações a serem em itidas.
As ações a serem emitidas pela Companhia em decorrência da
Incorporação de Ações terão os mesmos direitos atribuídos às ações da
Companhia então em circulação, negociadas na BM&FBOVESPA sob o
código “UGPA3”, e os seus titulares participarão integralmente de todos
os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de capital que vierem
a ser declarados pela Companhia após a sua efetiva emissão.
As ações a serem emitidas pela Companhia em decorrência da
Incorporação de Ações estarão sujeitas às restrições de negociação
abaixo descritas:
(a) 767.060 ações a serem entregues a cada um dos atuais acionistas da
Extrafarma estarão livres para negociação imediatamente após a
aprovação

da

Incorporação

de

Ações

pelas

Assembleias

Gerais

Extraordinárias das Companhias (“AGEs”); e
(b) 190.048 ações a serem entregues a cada um dos atuais acionistas da
Extrafarma serão liberadas para negociação na data do 1º, 2º, 3º, 4º e
5º aniversários da data da aprovação da Incorporação de Ações pelas
AGEs.

d.

I nform ar se a subscrição será pública ou particular.

A subscrição será particular.

e.

Em se tratando de subscrição particular, inform ar se

partes relacionadas, tal com o definidas pelas regras contábeis
que tratam desse assunto, subscreverão ações no aum ento de
capital, especificando os respectivos m ontantes, quando esses
m ontantes já forem conhecidos.
Não haverá subscrição por partes relacionadas.

f.

I nform ar o preço de em issão das novas ações ou as

razões pelas quais sua fix ação deve ser delegada ao conselho de
adm inistração, nos casos de distribuição pública.
O preço de emissão das novas ações é de R$ 56,16583 por ação,
correspondendo a um total de R$ 675.175.059,01.

g.

I nform ar o valor nom inal das ações em itidas ou, em se

tratando de ações sem valor nom inal, a parcela do preço de
em issão que será destinada à reserva de capital.
A

parcela

que

será

destinada

à

reserva

de

capital

será

de

R$ 533.261.912,33. O valor da reserva de capital prevista acima poderá
ser ajustado em razão das regras previstas no Pronunciamento Técnico
nº 15 (CPC15(R1)), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado
pela deliberação CVM nº 665, de 4 de agosto de 2011.

h.

Fornecer opinião dos adm inistradores sobre os efeitos

do aum ento de capital, sobretudo no que se refere à diluição
provocada pelo aum ento.
O aumento de capital decorre da Incorporação de Ações e a diluição
imediata dos acionistas será de 2,2%, excluídas as ações atualmente em
tesouraria. No entanto, conforme mencionado acima, os administradores
acreditam que a combinação de ativos, talentos e competências das
Companhias resultará em benefícios econômicos para as Companhias,
seus acionistas e consumidores em geral.

i.

I nform ar o critério de cálculo do preço de em issão e

justificar, porm enorizadam ente, os aspectos econôm icos que
determ inaram a sua escolha.
O preço de emissão foi calculado considerando-se o preço médio das
ações ordinárias da Ultrapar nos últimos 10 pregões da BM&FBOVESPA

imediatamente anteriores à divulgação do Fato Relevante de 30 de
setembro de 2013, correspondente a R$ 56,16583 por ação.

j.

Caso o preço de em issão tenha sido fix ado com ágio ou

deságio em relação ao valor de m ercado, identificar a razão do
ágio ou deságio e ex plicar com o ele foi determ inado.
Não aplicável.

k.

Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que

subsidiaram a fix ação do preço de em issão.
Não aplicável.

l.

I nform ar a cotação de cada um a das espécies e classes

de ações da com panhia nos m ercados em que são negociadas,
identificando:
i.

Cotação m ínim a, m édia e m áx im a de cada ano, nos

últim os 3 (três) anos.
Mínima (R$)

Média (R$)

Máxima (R$)

2010

19,50

22,75

27,11

2011

23,54

28,13

32,50

2012

32,01

42,20

49,00

ii.

Cotação m ínim a, m édia e m áx im a de cada trim estre,

nos últim os 2 (dois) anos.
Mínima (R$)

Média (R$)

Máxima (R$)

1T11

24,54

26,36

27,49

2T11

25,75

27,55

28,57

3T11

23,54

27,54

29,67

4T11

29,24

31,13

32,50

1T12

32,01

37,07

40,70

2T12

39,15

41,89

45,35

3T12

43,15

45,82

49,00

4T12

41,50

44,04

46,29

1T13

45,28

48,84

52,69

2T13

49,23

52,83

55,80

3T13

51,36

54,05

57,70

Cotação m ínim a, m édia e m áx im a de cada m ês, nos

iii.

últim os 6 (seis) m eses.
Mínima (R$)

Média (R$)

Máxima (R$)

Junho 2013

49,23

51,67

53,80

Julho 2013

51,90

53,43

54,32

Agosto 2013

51,36

53,38

55,64

Setembro 2013

52,26

55,42

57,70

Outubro 2013

57,09

58,72

60,20

Novembro
2013

56,90

58,36

59,92

Cotação m édia nos últim os 90 dias.

iv.

Média (R$)
Últimos 90 dias (período compreendido
entre 20.09.2013 e 18.12.2013)

m.

57,70

I nform ar os preços de em issão de ações em aum entos

de capital realizados nos últim os 3 (três) anos.
Não houve aumento do capital social nos últimos 3 anos.

n.

Apresentar percentual de diluição potencial resultante

da em issão.
A diluição será de 2,2%, excluídas as ações atualmente em tesouraria.

o.

I nform ar os prazos, condições e form a de subscrição e

integralização das ações em itidas.
As ações emitidas serão subscritas e integralizadas pelos administradores
da Extrafarma, por conta de seus acionistas, na forma do §2º do Artigo
252 da Lei das S.A.

p.

I nform ar se os acionistas terão direito de preferência

para subscrever as novas ações em itidas e detalhar os term os e
condições a que está sujeito esse direito.
Nos termos do §1º do Artigo 252 da Lei das S.A., os acionistas da
Ultrapar não terão direito de preferência para subscrever o aumento de
capital.

q.

I nform ar

a

proposta

da

adm inistração

para

o

tratam ento de eventuais sobras.
Não aplicável.

r.

Descrever porm enorizadam ente os procedim entos que

serão adotados, caso haja previsão de hom ologação parcial do
aum ento de capital.
Não aplicável.

s.

Caso o preço de em issão das ações seja, total ou

parcialm ente, realizado em bens:
i.

Apresentar descrição com pleta dos bens.

2.240.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da Extrafarma a serem incorporadas ao patrimônio da
Ultrapar em razão da Incorporação de Ações, nos termos do Artigo
252 da Lei das S.A.

ii.

Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados

ao patrim ônio da com panhia e o seu objeto social.
As ações de emissão da Extrafarma serão incorporadas pela
Companhia nos termos do Protocolo e Justificação, de forma que a
Extrafarma se tornará uma subsidiária integral da Ultrapar, permitindo
à mesma o ingresso no significativo mercado de varejo farmacêutico,
com forte potencial de crescimento e consolidação.

iii.

Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso

esteja disponível.
O Laudo de Avaliação está à disposição dos acionistas na sede social
da Companhia, no website da Companhia (http://www.ultra.com.br/)
bem

como

nos

websites

da

BM&FBOVESPA

(www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), conforme os termos da Lei das S.A., da Instrução
CVM 319/99 e da Instrução CVM 481/09.

6.

Em caso de aum ento de capital m ediante capitalização de lucros e

reservas:
a.

I nform ar se im plicará alteração do valor nom inal das

ações, caso ex istente, ou distribuição de novas ações entre os
acionistas.
Não aplicável.

b.

I nform ar se a capitalização de lucros ou reservas será

efetivada com ou sem m odificação do núm ero de ações, nas
com panhias com ações sem valor nom inal.
Não aplicável.

c.

Em caso de distribuição de novas ações:
i.

I nform ar o núm ero de ações em itidas de cada

espécie e classe.
Não aplicável.

ii.

I nform ar o percentual que os acionistas receberão

em ações.
Não aplicável.

iii.

Descrever

os

direitos,

vantagens

e

restrições

atribuídos às ações a serem em itidas.
Não aplicável.

iv.

I nform ar o custo de aquisição, em reais por ação, a

ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art.
10 da Lei 9.249, de 26 de dezem bro de 1995.
Não aplicável.

v.

I nform ar o tratam ento das frações, se for o caso.

Não aplicável.

d.

I nform ar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei

6.404, de 1976.
Não aplicável.

e.

I nform ar e fornecer as inform ações e docum entos

previstos no item 5 acim a, quando cabível.
Não aplicável.

7.

Em caso de aum ento de capital por conversão de debêntures em ações ou

por ex ercício de bônus de subscrição
a.

I nform ar o núm ero de ações em itidas de cada espécie e

classe.
Não aplicável.

b.

Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos

às ações a serem em itidas.
Não aplicável.

ANEXO III
(Conforme Anexo 15 da Instrução CVM 481/09)
Emissão de Bônus de Subscrição

1.

Em caso de em issão de bônus de subscrição:
a.

I nform ar o núm ero de bônus a serem em itidos.

Caso a Incorporação de Ações seja aprovada pelos acionistas da
Companhia, serão emitidos em tal data 14 bônus de subscrição, sendo 7
(sete) Bônus de Subscrição – Capital de Giro e 7 (sete) Bônus de
Subscrição – Indenização, conforme abaixo definidos, sob a forma
escritural e nominativa (“Bônus de Subscrição”).

b.

Ex plicar, porm enorizadam ente, as razões de em issão e

suas consequências.
A emissão dos Bônus de Subscrição se justifica no contexto da
negociação entre a Ultrapar e a Extrafarma e seus acionistas, sendo
parte integral do preço oferecido, retido por pelo menos seis anos como
forma de garantia dos acionistas da Extrafarma à Companhia para fazer
frente (i) a eventual ajuste decorrente da variação do capital de giro e da
dívida líquida da Extrafarma existente na data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias das
Companhias (“Bônus de Subscrição – Capital de Giro”) e (ii) ao
pagamento relacionado a Perda(s) passível(is) de indenização pelos
acionistas da Extrafarma à Ultrapar, conforme detalhado abaixo (“Bônus
de Subscrição – Indenização”).
Os Bônus de Subscrição serão emitidos pela Companhia em razão da
Incorporação de Ações e serão entregues aos acionistas da Extrafarma,
nos termos do Protocolo e Justificação. Cada um dos Bônus de
Subscrição – Capital de Giro dará direito à subscrição de até 114.487
(cento e catorze mil, quatrocentas e oitenta e sete) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Ultrapar,
sujeito a eventual ajuste em razão da variação do capital de giro e da
dívida líquida da Extrafarma existentes na data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs, em relação ao capital de giro e à
dívida líquida da Extrafarma em 31 de dezembro de 2012. Cada um dos
Bônus de Subscrição - Indenização dará direito à subscrição de até
457.946 (quatrocentas e cinquenta e sete mil, novecentas e quarenta e
seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de

emissão da Ultrapar, sujeito à eventual ajuste em razão da verificação de
Perda(s) passível(is) de indenização pelos acionistas da Extrafarma à
Ultrapar, resultantes de (a) falsidades, omissões, erros, incorreções,
inexatidões ou violação das representações e garantias prestadas pela
Extrafarma e pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar; (b) fatos, atos
e/ou omissões da Extrafarma ou dos acionistas da Extrafarma anteriores
à data da aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs; ou (c)
descumprimento

das

obrigações

assumidas

pelos

acionistas

da

Extrafarma e/ou pela Extrafarma no Acordo de Associação. Entender-se-á
por “Perdas” todas e quaisquer pretensões e/ou responsabilidades,
perdas, penas, danos, multas, sentenças, autuações, prejuízos, ônus
(inclusive qualquer penhora, arresto ou qualquer tipo de apreensão),
custos e despesas (inclusive honorários advocatícios) após o trânsito em
julgado de sentença judicial ou arbitral, bem como decisão administrativa
ou judicial não contestada ou uma notificação de Perda enviada por uma
parte à outra e não contestada.

c.

I nform ar o preço de em issão e o preço de ex ercício do

bônus.
Por se tratar de incorporação de ações e estarem inseridos na relação de
troca das ações de emissão da Extrafarma pelas ações de emissão da
Ultrapar, não foi atribuído preço de emissão específico aos Bônus de
Subscrição (Artigo 77 da Lei nº 6.404/76). O preço de exercício
corresponderá ao valor de mercado das ações de emissão da Ultrapar à
época do exercício dos Bônus de Subscrição, sendo que não será devido
nenhum pagamento adicional pelos titulares dos Bônus de Subscrição,
uma vez que com a aprovação da Incorporação de Ações os titulares dos
Bônus de Subscrição contribuirão a totalidade das ações da Extrafarma
ao patrimônio da Ultrapar.

d.

I nform ar o critério utilizado para determ inação do

preço de em issão e do preço do ex ercício, justificando,
porm enorizadam ente,
os
aspectos
econôm icos
que
determ inaram a sua escolha.
Vide item (c) acima.

e.

Fornecer opinião dos adm inistradores sobre os efeitos

do aum ento do capital, sobretudo no que se refere à diluição
provocada pelo aum ento.
A emissão dos Bônus de Subscrição favorecerá a Companhia e seus
acionistas no contexto das garantias oferecidas pelos acionistas da
Extrafarma. Deve-se considerar ainda que as ações a que os Bônus de
Subscrição terão potencialmente direito são parte da relação de troca das
ações de emissão da Extrafarma pelas ações de emissão da Ultrapar na

Incorporação de Ações. A diluição máxima a que os acionistas da
Ultrapar estarão sujeitos mediante o exercício integral dos Bônus de
Subscrição é de 0,7% (calculada pela quantidade máxima de ações a
serem potencialmente emitidas sobre a quantidade total de ações
emitidas pela Companhia após a aprovação da Incorporação de Ações,
excluídas as ações atualmente em tesouraria).

f.

Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que

subsidiaram a fix ação do preço de em issão e preço do ex ercício.
Não aplicável.

g.

I nform ar os term os e condições a que está sujeito o

ex ercício do bônus.
O exercício dos Bônus de Subscrição – Capital de Giro está sujeito à
verificação de eventual ajuste em razão da variação do capital de giro e
da dívida líquida da Extrafarma existentes na data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs, em relação ao capital de giro e à
dívida líquida da Extrafarma em 31 de dezembro de 2012. Os Bônus de
Subscrição – Capital de Giro poderão ser exercidos por seus titulares no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após a “Data de Apuração”, definida como a
data que corresponder a 10 (dez) dias úteis após (i) o levantamento do
balanço patrimonial da Extrafarma na data da aprovação da Incorporação
de Ações pelas AGEs e (ii) a verificação da dívida líquida e do capital de
giro da Extrafarma existente na data da aprovação da Incorporação de
Ações pelas AGEs, na proporção das ações remanescentes após o ajuste
ora mencionado. As ações emitidas em decorrência do exercício dos
Bônus de Subscrição – Capital de Giro estarão sujeitas à proibição de
negociação até o 6º (sexto) aniversário da data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs.
O exercício dos Bônus de Subscrição – Indenização está sujeito a
eventual ajuste em razão da verificação de Perda(s) passível(is) de
indenização pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar, resultantes de (a)
falsidades, omissões, erros, incorreções, inexatidões ou violação das
representações e garantias prestadas pela Extrafarma e pelos acionistas
da Extrafarma à Ultrapar; (b) fatos, atos e/ou omissões da Extrafarma ou
dos acionistas da Extrafarma anteriores à data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs; ou (c) descumprimento das
obrigações

assumidas

pelos

acionistas

da

Extrafarma

e/ou pela

Extrafarma no Acordo de Associação. Entender-se-á por “Perdas” todas e
quaisquer pretensões e/ou responsabilidades, perdas, penas, danos,
multas, sentenças, autuações, prejuízos, ônus (inclusive qualquer
penhora, arresto ou qualquer tipo de apreensão), custos e despesas
(inclusive honorários advocatícios) após o trânsito em julgado de
sentença judicial ou arbitral, bem como decisão administrativa ou judicial

não contestada ou uma notificação de Perda enviada por uma parte à
outra e não contestada. Os Bônus de Subscrição – Indenização poderão
ser exercidos, parcial ou integralmente, por seus titulares (i) no prazo de
5 (cinco) dias úteis após o 6º aniversário da data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs (“Data de Confirmação”), na
proporção das ações remanescentes após os ajustes por eventuais
Perdas indenizáveis pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar que
tenham se materializado até tal data; e (ii) após a Data de Confirmação,
sempre que ocorrer a extinção de toda e qualquer potencial Perda que,
antes da Data de Confirmação, tenha sido identificada pelas Companhias
e pelos acionistas da Extrafarma em razão de autuação ou pelo início de
processo administrativo ou judicial ou notificação extrajudicial, mas que
não tenha efetivamente se materializado até tal data.
Os Bônus de Subscrição não poderão ser negociados ou transferidos por
seus titulares ou de qualquer forma estar sujeitos a ônus ou à promessa
de negociação, transferência ou ônus, exceto no âmbito de um
planejamento sucessório dos acionistas da Extrafarma.

h.

I nform ar se os acionistas terão o direito de preferência

para subscrever os bônus, detalhando os term os e condições a
que esse direito está sujeito.
Considerando que os Bônus de Subscrição serão emitidos no contexto da
relação de troca das ações de emissão da Extrafarma pelas ações de
emissão da Ultrapar na Incorporação de Ações, os acionistas da
Companhia não terão direito de preferência na subscrição dos Bônus de
Subscrição.

i.

I nform ar se a subscrição será pública ou particular.

Particular.

j.

I nform ar

as

m atérias

cuja

definição

poderá

ser

delegada ao conselho de adm inistração.
A emissão dos Bônus de Subscrição será aprovada pela Assembleia Geral
da Companhia, sendo que o aumento de capital social decorrente do
exercício futuro dos Bônus de Subscrição poderá ser aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia, nos limites do capital
autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia.

k.

I nform ar o m ercado secundário em que os bônus serão

negociados, se for o caso.
Não aplicável.

l.

Descrever os direitos, vantagens e restrições das ações

resultantes do ex ercício do bônus de subscrição.
Os Bônus de Subscrição constituem valor mobiliário distinto das ações de
emissão da Companhia, conferindo a seus titulares, nas condições
aprovadas pela Assembleia Geral da Companhia, tão somente o direito de
subscrever ações de emissão da Companhia, cumpridas as condições
previstas nos certificados dos Bônus de Subscrição.
A titularidade dos Bônus de Subscrição, por si só, não assegura ao seu
detentor qualquer direito a dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos de acionista; ou seja, apenas a partir do exercício dos
Bônus de Subscrição, que resultará na emissão das ações da Companhia,
é que seu titular passa a poder usufruir os direitos de acionista.
As ações da Companhia, quando emitidas, terão os mesmos direitos
atribuídos às ações de emissão da Companhia em circulação na
respectiva data, e os seus titulares participarão integralmente de todos
os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de capital que vierem
a ser declarados pela Companhia após a sua emissão.

m.

Apresentar percentual de diluição potencial resultante

da em issão.
Caso os Bônus de Subscrição sejam integralmente subscritos e
convertidos em ações, a diluição potencial resultante da emissão
(calculada pela quantidade máxima de ações a serem potencialmente
emitidas sobre a quantidade total de ações emitidas pela Companhia
após a aprovação da Incorporação de Ações, excluídas as ações
atualmente em tesouraria) é de 0,7%.

ANEXO IV
(Conforme Anexo 21 da Instrução CVM 481/09)
Informações relativas aos avaliadores da Companhia

1. Listar os avaliadores recom endados pela adm inistração.
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 59.527.788/0001-31 (“EY”).
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recom endados.


Sérgio B. D. de Almeida (sergio.almeida@br.ey.com) – Sócio

Líder do grupo de Valuation da EY, responsável pela execução de projetos financeiros para
clientes de middle-market e globais.
Gerencia e supervisiona as operações de uma equipe de aproximadamente 100 profissionais em
quatro mercados (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife). Possui experiência em
avaliações de empresas para fins fiscais, fusões e aquisições, análise de estratégias financeiras
e de operação, viabilidade econômica de projetos, avaliação de ativos intangíveis e assessoria
em processos de reestruturações societárias envolvendo CVM (Comissão de Valores
Mobiliários),

ANEEL

(Agência

Nacional

de

Energia

Elétrica),

entre

outras

entidades

fiscalizadoras. O Sócio Sérgio Almeida faz parte do grupo de Valuation & Business Modeling da
EY há 11 anos.
Mestre em Administração de Empresas pela EAESP/FGV (Escola de Administração de Empresas
de São Paulo/Fundação Getúlio Vargas), possui título de MBA Executivo em Finanças (IBMEC/SP
– Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), e é graduado em Administração de Empresas
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ – Universidade Estadual do Rio de
Janeiro).
Participou de diversos treinamentos de especialização, tais como, Association of American
Appraisers (ASA) 1, 2, 3 e 4, Private Equity Valuation Reviews pelo ASA, Advanced Management
Business Certificate (Harvard Business Publishing 2010), Americas Partner and Principals
Meeting (Atlanta 2010), Americas New Partner and Principals Meeting (Boca Raton 2009) and
Conference

and

Training

Section

in

Washington

(V&BM

Senior

Manager

2005).



Andréa de Brito Fuga (andrea.fuga @br.ey.com) – Sócia Revisora
Independente

Líder do grupo de Valuation da EY, responsável pela execução de projetos financeiros para
clientes de middle-market e globais. Sócia do grupo Capital Transformation da área de
Transaction Advisory Services da EY, possui ampla experiência em avaliações econômicas e
processos de Fusões e Aquisições de empresas.
Lidera projetos de avaliações econômicas realizadas com objetivo de dar suporte a registros
contábeis, processos tributários, reestruturações societárias, ofertas públicas e negociações de
empresas. Coordena, como especialista, revisões de avaliações econômicas utilizadas em
relatórios financeiros, relacionadas a valor justo de investimentos, ativos biológicos e ativos
intangíveis, assim como análises de recuperabilidade de ativos. Elaborou diversos estudos de
análise de viabilidade, modelagem financeira e construção de plano de negócios, envolvendo
negócios em marcha e greenfields. Participou também de projetos de consultoria relacionados à
estruturação de capital e maximização de valor para o acionista, e de processos de disputas
judiciais relacionadas a temas de avaliações econômicas ou M&A. Coordenou processos de
assessoria em M&A, incluindo a busca por potenciais investidores, preparação de Information
Memoranda, contatos iniciais e posterior negociação de preço, termos e contratos da transação.
Entre seus clientes destacam-se os setores de produto de consumo, sucroalcooleiro, florestal,
alimentos e bebidas, e serviços. Desenvolveu e ministrou diversos treinamentos relacionados a
avaliações econômicas de empresas e ativos. Ao longo de sua carreira, Andréa desenvolveu
experiências em instituições financeiras e em empresas globais de consultoria e auditoria.
Graduada em Administração Pública, pela Fundação Getulio Vargas (SP, Brasil). Possui MBA em
Finanças e Estratégia pela Simon Graduate School of Business, na University of Rochester (NY,
EUA).


Felipe

Miglioli

(felipe.miglioli@br.ey.com)

–

Gerente

Sênior

Executivo
Gerente Sênior Executivo da prática de Valuation & Business Modeling (V&BM) do grupo de
Transaction Advisory Services da EY.
Possui foco em projetos de avaliação econômico-financeira de empresas para fusões e
aquisições, joint ventures, análise de viabilidade de novos projetos, processos de reestruturação
societária envolvendo a CVM e avaliação de ativos intangíveis para fins contábeis (IFRS e
USGAAP).
Entre seus clientes destacam-se os setores: farmacêutico, varejo e bens de consumo,

healthcare, serviços, Oil & Gas, Mídia, entre outros.
Possui experiência de M&A nas seguintes indústrias: varejo, real estate, educação, tecnologia.

Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA Executivo em
Finanças pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Participação em cursos de especialização
de avaliação de empresas, avaliação de ativos intangíveis e Private Equity Valuation Reviews
realizados pela American Society of Appraisers (ASA) e International Institute of Business
Valuers (IIBV).
Daniel de Oliveira Fernandes (daniel.o.fernandes@br.ey.com) –



Gerente
Gerente

da

prática

de

Valuation

&

Business

Modeling

(V&BM)

do

grupo

de

Transaction Advisory Services da EY.
Possui foco em projetos de avaliação econômico-financeira de empresas para fusões e
aquisições,

análise

de

viabilidade

econômico-financeira

de

projetos,

processos

de

reestruturação administrativa e financeira.
Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) e MBA em
Gestão Econômica e Financeira de Empresas pela FGV. Participação em cursos de
especialização de avaliação de empresas realizados pela Apimec, American Society of
Appraisers (ASA) e International Institute of Business Valuers (IIBV).
Credenciais
A EY já prestou serviços para clientes de diversos ramos, demonstrando comprovada
capacidade técnica. Podemos destacar como principais serviços prestados os seguintes:
Avaliação Econômico-Financeira, Privatização, Avaliação Patrimonial, Assessoria Financeira,
Fusões e Aquisições e assessoria em Real Estate.

3.

Fornecer cópia das propostas de trabalho e rem uneração dos avaliadores

recom endados.
Vide proposta anexa.

4. Descrever qualquer relação relevante ex istente nos últim os 3 (três) anos entre os
avaliadores recom endados e partes relacionadas à com panhia, tal com o defin idas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto.
- due diligence para aquisição de negócios químicos no Uruguai;
- análise de recuperação de crédito de PIS e Cofins;
- due diligence para associação com a Extrafarma.

Proposta de Trabalho Ernst & Young
A presente Declaração de Trabalho (doravante denominada “DdT”), datada de 17 de outubro
de 2013, é parte integrante do nosso contrato datado de 19 de abril de 2013. É celebrada entre
Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda. (“nós” ou “EYT”) e Ultrapar
Participações S.A. em seu próprio nome e em nome de suas entidades associadas,
(“Ultrapar”, “V.Sa.”, ou “Cliente”, ou “Companhia”), de acordo com a Cotação Indicativa de
Preço e trocas de e-mails celebrados entre Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial
Ltda. (“nós” ou “EY”) e a Ultrapar Participações S.A. (“V.Sa.”, “Cliente”, “Companhia” ou
“Ultrapar”).
Salvo disposição em contrário aqui expressa, a presente DdT incorpora o Contrato, por
referência, e deverá ser considerada parte integral do referido Contrato. Os termos e condições
adicionais da presente DdT serão aplicáveis somente a serviços de Transaction Advisory
especificados na presente DdT e não a serviços especificados em qualquer outra Declaração
de Trabalho. As expressões em letras maiúsculas usadas, porém, não definidas, na presente
DdT terão os significados definidos no Contrato, e as referências feitas no Contrato a “V.Sas.”
ou “Cliente” ou “Companhia” deverão ser entendidas como referências a V.Sa.
Escopo dos serviços
Realizaremos os serviços profissionais de avaliação econômico-financeira da Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Extrafarma” ou “Empresa”) em data-base a ser
definida. A avaliação econômico-financeira da Extrafarma tem como objetivo fornecer à
administração e aos acionistas da Ultrapar (“Administração”) uma estimativa de valor1
econômico-financeiro da Extrafarma, com o objetivo de suportar o valor da aquisição da
Empresa na Assembleia Geral de Acionistas da Ultrapar, em linha com as exigências dos
artigos 8º e 252 da Lei das SAs e do art. 5º da Instrução CVM nº 319, conforme descrito
abaixo:
Artigo 5º da Instrução CVM 319:
As empresas e os profissionais que tenham emitido opiniões, certificações, pareceres, laudos,
avaliações, estudos ou prestado quaisquer outros serviços, relativamente às operações de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia aberta, sem prejuízo de outras
disposições legais ou regulamentares aplicáveis, deverão:
I.

II.

esclarecer, em destaque, no corpo das respectivas opiniões, certificações, pareceres,
laudos, avaliações, estudos ou quaisquer outros documentos de sua autoria, se tem
interesse, direto ou indireto, na companhia ou na operação, bem como qualquer outra
circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses; e
informar, no modo indicado no inciso anterior, se o controlador ou os administradores
da companhia direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que
tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade das respectivas conclusões.

Fica desde já permitida a disponibilização da avaliação econômico-financeira a todas as
pessoas que solicitem à Ultrapar em decorrência de exigência ou determinação legal ou
regulatória. Desta forma, o escopo dos nossos serviços contempla a elaboração de um laudo
de avaliação econômico-financeira da Extrafarma, através da metodologia de Fluxo de Caixa
Descontado (FCD). Adicionalmente, o valor obtido neste estudo através da metodologia do
FCD será comparado aos intervalos de valor a serem obtidos através das metodologias de
Múltiplos de Mercado e Múltiplos de Transações Comparáveis, caso existam informações
públicas disponíveis de empresas e transações comparáveis. A comparação do resultado dos
cenários via FCD com os intervalos de valor encontrados através das metodologias de
múltiplos é importante, uma vez que permite corroborar e criticar os resultados da avaliação.

Caso existam outras subsidiárias controladas pela Extrafarma e não conhecidas no momento
da emissão da proposta final, estas serão avaliadas pela metodologia da Equivalência
Patrimonial (de acordo com os investimentos registrados nas demonstrações financeiras na
data-base do estudo). Caso as partes entendam como necessária a determinação do valor
econômico desta possível controlada pela metodologia do FCD, esta poderá ser realizada
mediante uma proposta em separado.
Fases dos nossos serviços
As principais fases da avaliação econômico-financeira da Extrafarma serão:
•

Entrevista com a administração da Ultrapar e Extrafarma para entender claramente a
natureza e o histórico de seu negócio, compreendendo o desempenho histórico
financeiro, perspectivas de crescimento futuro, planos de negócio, estimativas de
desempenho futuro, premissas e fundamentos para essas estimativas, planos, bem
como os fatores que possam afetar esse planejamento;

•

Inclusão de ajustes às demonstrações financeiras históricas para determinadas
despesas não discricionárias, não operacionais ou não recorrentes que possam ser
consideradas irrelevantes por um investidor ao analisar as despesas permanentes da
operação da Empresa;

•

Análise do setor, da concorrência e do ambiente econômico em que atua a Empresa,
bem como da posição ocupada no mercado e desempenho registrado em comparação
à concorrência ou a empresas semelhantes.

•

Verificação de que foram devidamente considerados os fatores que podem afetar o
negócio no futuro, e avaliação da consistência interna global das premissas e das
hipóteses estabelecidas;

•

Reuniões com a Administração para solucionar dúvidas, apresentar os resultados da
análise e para eventuais ajustes e esclarecimentos;

•

Apresentação dos resultados, projeções e análises para a Administração;

•

Preparação de laudo, em português e inglês, contendo os resultados das análises
propostas, nossa estimativa de valor para a Extrafarma em sua respectiva situação
financeira e operacional atual, bem como a descrição da metodologia utilizada no
cálculo do valore apurado.

Limitações do escopo
Os serviços previstos nesta DdT não contemplam a avaliação econômica de ativos não
operacionais. Caso identifiquemos valores materiais relativos a tais bens, V.Sa. (1) firmará
declaração de trabalho com a EY que tenha por objeto uma avaliação em separado desses
itens (sujeita à concordância de ambas as partes quanto ao escopo e honorários) ou (2)
declarará a EY o valor dos referidos ativos, valor este que tomaremos como base, sem
análises adicionais, para uso na prestação dos serviços nos termos desta DdT.
No tocante à prestação dos serviços ou de qualquer outra forma, a EY não (i) atuará como
corretora de venda de quaisquer títulos mobiliários; (ii) buscará nenhum potencial comprador
ou vendedor (inclusive o Cliente) para participar de qualquer transação; ou (iii) atuará como
negociadora da transação.
Não estão contemplados no escopo quaisquer procedimentos de auditoria, revisão de due
diligence e/ou planejamento tributário, tampouco o envio de qualquer planilha eletrônica que
tenha servido de base para as nossas análises.
A EY não será responsável pela elaboração de documentos ou geração de dados eletrônicos
ou de outra natureza que deem suporte a eventuais processos de transação que não fazem
parte deste escopo, pela proteção dos ativos ou ainda pela administração de recursos do
Cliente. Além disso, não caberá à EY a realização de atividades de gestão, como a aprovação,

execução ou conclusão de uma transação, ajuizar ação em nome do Cliente ou ainda receber
autorização para fazê-lo.
Ademais, todas as informações contratuais, documentos e instrumentos a serem analisados
pela nossa equipe no curso dos nossos serviços, como também os respectivos resultados,
serão utilizados exclusivamente para os objetivos deste trabalho. Os nossos profissionais
comprometem-se a manter em absoluto sigilo todas as informações que não sejam de domínio
público, e a utilizá-las somente durante a prestação dos serviços e para os fins aqui
estabelecidos.

Obrigações específicas do Cliente
Constitui responsabilidade do Cliente o fornecimento de informações financeiras e operacionais
históricas da Empresa, projeções financeiras com suporte detalhado das premissas utilizadas
na elaboração das mesmas, bem como informações adicionais que sejam necessárias para
elaboração do nosso trabalho.
Apresentaremos detalhes sobre as informações necessárias à prestação dos serviços e
faremos reuniões com os executivos indicados por V.Sa. para discutir essas informações mais
detalhadamente, visando encontrar a forma mais eficiente de obtê-las e analisá-las. O Cliente
será ainda responsável por assegurar que a EY receberá cooperação plena e tempestiva dos
referidos executivos para a obtenção das informações solicitadas.
Termos e condições adicionais específicas
Os trabalhos ora previstos são caracterizados por serviços de assessoria. A EY não emitirá
nenhum relatório ou parecer de auditoria nos termos do Contrato, sendo que os citados
serviços não constituem exames de auditoria, revisão ou análise das demonstrações
financeiras atuais ou prospectivas de qualquer entidade de acordo com as normas de auditoria
geralmente aceitas ou com quaisquer outras normas profissionais aplicáveis. Nenhum dos
serviços ou Relatórios constituirá parecer ou aconselhamento jurídico de qualquer natureza.
Não efetuaremos nenhuma revisão objetivando detectar fraudes ou atos ilícitos, nem
emitiremos parecer de certificação ou recomendação da transação proposta ou de qualquer
outra natureza.
Não obstante qualquer disposição em contrário na presente DdT, não assumiremos nenhuma
responsabilidade por quaisquer produtos, programas ou serviços de terceiros contratados pela
Companhia, seu desempenho ou conformidade com as especificações do Cliente ou de
qualquer outra forma.
Caso recebamos solicitação de terceiro por quaisquer informações referentes aos nossos
serviços de assessoria, encaminharemos a respectiva notificação a V.Sas. e não divulgaremos
nenhuma informação até que V.Sas. tenham assinado a devida autorização por escrito e que o
aludido terceiro tenha firmado compromisso de não divulgação e não utilização para fins
próprios, em forma e substância aceitáveis à EY.
Durante a prestação de serviços pela EY e por um prazo de 12 meses contados a partir da
data de sua conclusão, o Cliente não poderá oferecer emprego ou contratar nenhum
profissional da EY envolvido na prestação dos serviços previstos na presente Declaração de
Trabalho, ressalvando-se desde já, contudo, que o Cliente estará autorizado a anunciar vagas
de emprego disponíveis e a contratar profissionais da EY que manifestem interesse por esses
anúncios ou que o procurem por iniciativa própria, sem nenhum incentivo direto ou indireto da
parte de V.Sas.
Cronograma dos trabalhos
A estimativa para a realização do trabalho proposto é de 4 (quatro) semanas após o
recebimento de todas as informações solicitadas.
Contatos

O Cliente identifica a Sr. Roberto Kutschat como o seu contato para a EY, com quem
deveremos nos comunicar acerca dos serviços aqui previstos. O contato do Cliente na EY no
tocante a esses serviços será o Sr. Felipe Miglioli.
Honorários
Os Termos e Condições Gerais da Declaração de Trabalho abordam, em linhas gerais, os
nossos honorários e respectivas despesas.
Baseado no escopo dos Serviços descrito anteriormente, nossos honorários estimados
totalizam R$109.000,00 (cento e nove mil reais), os quais serão faturados em 2 (duas) parcelas
iguais e consecutivas da seguinte forma:
•

Primeira parcela: equivalente a 50% do valor dos honorários propostos – no ato da
aceitação da proposta;

•

Segunda parcela: equivalente a 50% do valor dos honorários propostos – na data do
recebimento do laudo final.

Os nossos honorários profissionais acima indicados serão faturados incluindo-se a previsão de
tributação incidente sobre a prestação de serviços ora contratados, observando-se a alíquota
de 7,60% a título de COFINS, alíquota de 1,65% a título de PIS e 5,00% a título de ISS.
As despesas incorridas pela EY, durante a execução do trabalho, tais como locomoção,
alimentação, hospedagem, tarifas aéreas (viagens), taxas, declarações, certidões,
telefonemas, cópias, material variado e eventuais traduções, não estão incluídas no valor dos
honorários e serão mantidas em nível mínimo ao bom andamento dos trabalhos.
A obrigação do Cliente pelo pagamento dos honorários e despesas da EY não está
condicionada aos resultados dos serviços prestados ou à efetiva realização de eventual
transação proposta.
Na hipótese de atraso nos pagamentos, será emitida fatura ao Cliente, sobre a qual incidirão
juros de descontos de duplicatas aplicados pelo banco constante do documento à data prevista
para pagamento.
Caso a EY seja solicitada ou autorizada pelo Cliente ou pelas regras governamentais, por
intimação de órgãos oficiais, ou outros processos legais a apresentar documentos de sua
propriedade, ou se os funcionários da EY forem intimados a depor como testemunhas sobre
temas relacionados com os trabalhos prestados para o Cliente, desde que a EY não figure
como parte no processo no qual sejam requeridas as referidas informações, o Cliente deverá
reembolsar à EY o valor das despesas incorridas para esse fim, bem como os honorários e as
despesas incorridas pelos advogados da EY, para atendimento de tais solicitações. O
pagamento pela Companhia das despesas referidas deverá ser dispensado se a necessidade
de comparecimento da EY ocorrer por dolo, má-fé ou culpa comprovada atribuível a ela
própria.
Caso o cliente entenda haver necessidade de reuniões complementares com a participação da
equipe da EY ou eventuais atualizações dos trabalhos realizados após a entrega do relatório
final, a nossa participação tomará por base a estimativa de horas a serem incorridas e
previamente acordadas entre as partes, à taxa já ajustada em R$ 800,00/hora (oitocentos reais
a hora), participação esta limitada ao prazo de 120 dias a contar da data de entrega dos
relatórios finais.
E assim, por estarem justos e acordes, firmam a presente DdT na data acima referida, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda.
Ass.: MINUTA PARA DISCUSSÃO
Nome: Sérgio B. Dutra de Almeida

Ultrapar Participações S.A.
Ass.: MINUTA PARA DISCUSSÃO
Nome:

Anexo A - Cláusulas Limitativas
1. Para atingir o objetivo do trabalho de avaliação econômico-financeira, foram aplicados
procedimentos sempre baseados em fatos históricos, econômicos e de mercado vigentes na
data base da análise. Os valores apresentados nesse relatório são resultantes da análise de
dados históricos (financeiros e gerenciais), além de projeções de eventos futuros.
2. Os comentários apresentados neste relatório foram desenvolvidos por profissionais da EY
com informações fornecidas pela Empresa, assim como por fontes externas, quando indicado.
3. A EY, na pessoa de seus sócios ou profissionais da equipe que tenham participado da
elaboração deste trabalho, não tem qualquer interesse, direto ou indireto, na Ultrapar, na
Empresa e/ou nos serviços ora contratados, bem como atestam não haver circunstância
relevante que possa caracterizar conflito de interesse dos mesmos para com a Ultrapar, a
Imifarma e/ou os serviços ora contratados, caracterizando, assim, sua independência. Os
honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não têm qualquer
relação com os resultados aqui reportados.
4. Este trabalho não tem como escopo qualquer tipo de procedimento de auditoria, mas tem
como base, dentre outras, as demonstrações financeiras da Empresa auditadas pela KPMG e
o relatório de due diligence a respeito da Empresa preparado pela EY.
5. As projeções têm como base as informações extraídas das demonstrações financeiras
disponibilizadas pela Empresa, experiências adquiridas em reuniões e discussões com a
Administração, bem como informações públicas e a experiência da EY no setor em que a
Empresa atua.
6. Não foram efetuadas investigações sobre os títulos de propriedade da Empresa, nem
verificações da existência de ônus ou gravames;
7. A EY não tem responsabilidade de atualizar este relatório para eventos e circunstâncias que
ocorram após a data-base.
8. Não faz parte do nosso trabalho fornecer planilhas eletrônicas e/ou modelos financeiros que
suportaram nossas análises.
9. Nossa avaliação é realizada com base em elementos que são razoavelmente esperados,
portanto, não leva em consideração possíveis eventos extraordinários e imprevisíveis (novo
regulamento para as empresas, mudanças na legislação tributária, catástrofes naturais,
eventos políticos e sociais, nacionalizações, entre outros).
10. Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas disponíveis. No
entanto, como qualquer projeção engloba risco e incertezas, os resultados reais podem
apresentar diferença quando comparados às projeções realizadas.

Anexo B – Modelo de Carta de Representação da Administração
06 de dezembro de 2013
Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 – 4º andar, Torre 2
São Paulo, SP, Brasil.
At.: Sérgio Barcelos Dutra de Almeida
Prezado(s) Sr. Sérgio B. Dutra de Almeida:
Com relação à Declaração de Trabalho (“DdT”), datada de 17 de outubro de 2013 e celebrada
entre a Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda. (“V.Sa.” ou “EY”) e Ultrapar
Participações S.A. (“nós” ou a “Companhia”), referimo-nos ao relatório de avaliação
econômico-financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A (“Empresa”
ou “Extrafarma”) emitido pela EY (o “Relatório”), preparado para fins de suporte ao valor de
aquisição da Extrafarma pela Ultrapar em Assembleia Geral de Acionistas, conforme as
exigências dos artigos 8º e 252 da Lei das SAs.
Conforme estabelecido na DdT, revisamos a exatidão factual das informações histporicas
apresentadas no Relatório, e vimos por meio desta confirmar que, em relação às mesmas, até
onde é do nosso conhecimento, essas informações históricas relativas à Extrafarma citadas no
Relatório estão corretas, e que não há informações histórica relacionadas e relevantes que
tenham sido omitidas.
Compreendemos que a EY toma por base as seguintes declarações por nós prestadas a V.Sa.
e que, por meio desta e de acordo com nosso melhor entender, confirmamos a integridade e a
exatidão das referidas declarações, a saber:
1. As informações financeiras históricas de 2012 da Empresa fornecidas à EY são compatíveis
com as demonstrações financeiras de 2012 auditadas pela KPMG – Auditores Independentes,
com parecer sem ressalvas. Entendemos não haver surgido nenhum assunto relevante desde
a data das últimas demonstrações financeiras auditadas incorporadas ao Relatório que não
tenha sido informado à EY.
2. A Companhia não tem conhecimento de qualquer aspecto relevante relativo à Empresa que
não conste dos relatórios - preparados pela EY - e apresentações realizadas no âmbito da due
diligence da Empresa.
Concordamos em indenizar e isentar de responsabilidade a EY e seus funcionários de
quaisquer pleitos oriundos de erros, omissões ou declarações indevidas referentes a quaisquer
materiais ou informações por nós fornecidos.
Atenciosamente,

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

