ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

FATO RELEVANTE
Ultrapar divulga projeções financeiras para 2020

São Paulo, 03 de março de 2020 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE: UGP,
“Companhia”), nos termos das Instruções CVM nº 358/02 e nº 480/09, conforme alteradas,
anuncia projeções financeiras para 2020 (considera a norma contábil IFRS 16):

EBITDA

2020

(em milhões de reais)

Ipiranga¹

2.450

Oxiteno¹

300

≤∆≤

360

Ultragaz

600

≤∆≤

680

Ultracargo

260

≤∆≤

300

Extrafarma

80

≤∆≤

100

(200)

Holding e Outros
Ultrapar¹

≤ ∆ ≤ 2.700

3.490

≤ ∆ ≤ 3.940

Nota 1: EBITDA Ajustado

As principais premissas consideradas para a elaboração das projeções de 2020 foram:
•

Taxa de câmbio de R$ 4,00/USD;

•

Crescimento do PIB da economia brasileira de 2%;

•

Inflação de 3,9% (IPCA).

As premissas mencionadas foram definidas para o processo orçamentário da Companhia,
que ocorreu ao longo do último trimestre de 2019, e teve como principais fontes o Relatório
Focus do Banco Central e relatórios de consultorias especializadas.
As perspectivas dos negócios são baseadas em crenças e premissas da diretoria da
Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Essas estimativas não são
garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros
e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais,

condições da indústria e outros fatores operacionais podem conduzir a resultados que
diferem materialmente dos números apresentados.

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

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

MATERIAL NOTICE
Ultrapar announces financial guidance for 2020

São Paulo, March 3, 2020 – Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE: UGP, “Company”),
in compliance with Instructions 358/02 and 480/09, as amended, issued by the Securities and
Exchange Commission of Brazil (CVM) hereby discloses the financial guidance for 2020
(accounting standard IFRS 16):

EBITDA

2020

(R$ million)

Ipiranga¹

2,450

Oxiteno¹

300

≤∆≤

360

Ultragaz

600

≤∆≤

680

Ultracargo

260

≤∆≤

300

Extrafarma

80

≤∆≤

100

(200)

Holding and Others
Ultrapar¹

≤ ∆ ≤ 2,700

3,490

≤ ∆ ≤ 3,940

Note 1: Adjusted EBITDA

The main assumptions adopted to formulate the guidance for 2020 were:
•

Exchange rate of R$ 4.00/USD;

•

Brazilian GDP growth of 2%;

•

Annual inflation of 3.9% (IPCA).

The assumptions were defined during the budgeting process of the Company, conducted
throughout the last quarter of 2019, and its primary sources of information were the Focus
Report published by the Central Bank of Brazil and reports of specialized consultant firms.
The businesses’ perspectives are based in beliefs and assumptions of the Company’s
executive board, as well as in information currently available. Such estimates are not
guarantee of performance and involve risks and uncertainties, since they refer to future

events and depend on circumstances which may or may not occur. General economic
conditions, market conditions and other operational factors may lead to results which differ
materially from the numbers disclosed.

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

