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FATO RELEVANTE

Ultrapar anuncia sucessão na Diretoria Executiva e Ipiranga
São Paulo, 29 de agosto de 2018 – A Ultrapar Participações S.A. anuncia que o Conselho de
Administração aprovou, nesta data, a sucessão do Sr. Leocadio de Almeida Antunes Filho nos cargos
de Diretor da Ultrapar e Diretor Superintendente da Ipiranga, com efetividade a partir de 1º de
outubro de 2018. Para sucedê-lo, foi eleito o Sr. Marcelo Pereira Malta Araújo, que cumprirá os prazos
remanescentes dos mandatos dos demais membros das respectivas Diretorias. No período de 1º de
outubro a 31 de dezembro de 2018, Marcelo Araújo contará com o suporte de Leocadio Antunes em
seu processo de integração à Ipiranga, assegurando uma transição planejada e eficaz.
Leocadio Antunes participou intensamente do crescimento e fortalecimento da Ipiranga, e teve papel
determinante na trajetória ascendente da empresa após sua aquisição pelo Ultra, em 2007. Ao longo
de três décadas, construiu protagonismo e grande credibilidade no setor, em esfera nacional e
internacional.
Marcelo Araújo é graduado em engenharia pelo IME – Instituto Militar de Engenharia e possui MBA
Executivo pela Sociedade de Desenvolvimento Empresarial (atual IBMEC), além de cursos de
especialização em Harvard e Insead. Com mais de 30 anos de experiência, iniciou sua carreira na Shell
do Brasil, onde atuou por dez anos nas áreas de operações, varejo, lubrificantes, marketing,
planejamento e engenharia. Posteriormente, ocupou posições de liderança em grandes grupos
empresariais brasileiros, como Natura, CSN, Camargo Correa e Grupo Libra. Nos últimos anos, atuou
como Diretor Presidente da Marisa Lojas S.A., tendo, ainda, acumulado experiência em conselhos de
administração de grandes empresas, como Usiminas, Laboratório Fleury e Alpargatas.
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Ultrapar announces succession at Ipiranga
São Paulo, August 29th, 2018 – Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” or “Company”) announces that
the Board of Directors approved, on this date, the succession of Mr. Leocadio de Almeida Antunes
Filho to the positions of Executive Officer at the Company and Chief Executive Officer at Ipiranga,
effectively from October 1st, 2018. To succeed him, Mr. Marcelo Pereira Malta Araújo was elected for
the remaining periods of the other Executive Officers in exercise at Ultrapar and Ipiranga. From
October 1st to December 31st, 2018, Mr. Marcelo Araújo will have the support of Mr. Leocadio Antunes
during its integration period at Ipiranga, thus assuring a planned and effective transition.
Mr. Leocadio Antunes actively participated in the growth and strengthening of Ipiranga, and had a
determinant role in the ascending trajectory of Ipiranga after its acquisition by Ultra, in 2007.
Throughout the last three decades, he was a protagonist and created huge credibility in the sector,
both in Brazil and internationally.
Mr. Marcelo Araújo graduated in Engineering at IME – Engineering Military Institution and holds an
MBA from Sociedade de Desenvolvimento Empresarial (current IBMEC), in addition to extension
courses from Harvard and Insead. With more than 30 years of experience, he initiated his career at
Shell do Brasil, where he worked for 10 years in the operations, retail, lubricants, marketing, planning
and engineering departments. After that, Marcelo held leadership positions in large Brazilian
corporations, such as Natura, CSN, Camargo Correa and Grupo Libra. In the last years, he acted as
Chief Executive Officer of Marisa Lojas S.A., and accumulated experience as board member of
Usiminas, Laboratório Fleury and Alpargatas.
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