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

São Paulo, 04 de abril de 2018 – A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”), em atendimento ao disposto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos
seus acionistas e ao mercado, que foi aprovada, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 04 de abril de 2018, a alteração dos canais de divulgação dos Fatos Relevantes da Companhia, conforme disposto
na sua Política de Divulgação de Fatos Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários ("Política de Divulgação e
Negociação"), os quais passarão a ser veiculados pelos seguintes meios:

(a)
website
de
notícia
do
Portal
Eletrônico
do
Valor
Econômico
(http://www.valor.com.br/fatosrelevantes);
(b) website de Relações com Investidores da Companhia (http://ri.ultra.com.br); e
(c) website da CVM, no sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais (Sistema IPE), conforme
faculdade conferida pela Instrução da CVM n.º 547/2014 (http://www.cvm.gov.br).
A Companhia informa ainda que realizou as alterações pertinentes em seu Formulário Cadastral, em consonância
com as exigências da Instrução da CVM n.º 480/2009, conforme alterada.
Maiores informações sobre o procedimento de divulgação de Fatos Relevantes por parte da Companhia poderão ser
encontradas na Política de Divulgação e Negociação que está disponível para consulta no website de Relações com
Investidores da Companhia (http://ri.ultra.com.br), na página eletrônica da CVM (www.cvm.gov.br) e da SEC
(Securities and Exchange Comission – www.sec.gov), nos endereços eletrônicos ora citados.

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

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly Listed Company
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39
NIRE 35.300.109.724
MATERIAL NOTICE

São Paulo, April 4, 2018 – Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” or “Company”), in compliance with CVM Instruction
n.º 358 of January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that the Board
of Directors meeting held on April 4, 2018, approved the changing of the manner of disclosure of its Material Notice,
as disposed in the Company’s Material Facts Disclosure and Securities Trading Policy (“Disclosure and Securities
Trading Policies”), which will be disclosed by the following channels:

(a) Brazilian news website Valor Econômico (http://www.valor.com.br/fatosrelevantes);
(b) Company’s website (http://ri.ultra.com.br); and
(c) CVM website, in the Periodical and Eventual Information System (“IPE System”), in accordance with
the authority given by CVM Instruction n.º 547/2014 (http://www.cvm.gov.br).
The Company also informs that reflected the related changes in the Registration Form in compliance with the
requirements of CVM Instruction No. 480/2009.
Further information about the Company’s Material Notice disclosure procedure can be found in the Disclosure and
Securities Trading Policy, which is available in the Company’s Investor Relations website (http://ri.ultra.com.br), in
the CVM website (www.cvm.gov.br) and in the SEC website (Securities and Exchange Commission - www.sec.gov),
in the electronic addresses mentioned above.

André Pires de Oliveira Dias
Chief Financial and Investor Relations Officer
Ultrapar Participações S.A.

