Sexta-feira, 24/06/2022.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27 - NIRE 33.3.0029040-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 30 de maio de 2022, às 10 horas, na sede social da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. sobre aumento do capital social e emissão de ações, estabelecendo, inclusive, as suas condições; (iv) deliberar
(“Companhia”), localizada na Rua Francisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Ja- sobre o resgate, amortização, desdobramento, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão
neiro, CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a única acionista representando a totalida- da Companhia; (v) deliberar sobre a redução do capital social; (vi) deliberar sobre qualquer reforma do estatuto
de do capital social; e (ii) a Diretores da Companhia. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publi- social da Companhia; (vii) deliberar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações encação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: Leonardo Remião Linden - volvendo a Companhia, bem como a transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da
Presidente. Cristiane Silva Leite - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autoriza- Companhia; (viii) deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência da
da, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, Companhia; (ix) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o liquidante; e (x)
nos termos do § 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Aprovar o aumento do capital social da deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO Companhia no montante de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de Reais), passando o capital ARTIGO 10° - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e,
social de R$ 4.050.000.000,00 (quatro bilhões, cinquenta milhões de reais), para R$ 4.300.000.000,00 (quatro no máximo, 10 (dez) membros, todos residentes e domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e
bilhões, trezentos milhões de reais) sem emissão de novas ações, mediante aporte em dinheiro, totalmente inte- destituíveis a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, sendo necessariamente um Presidente e os demais sem
gralizado nesta data, em moeda corrente nacional. 3. Em razão do aumento de capital da Companhia deliberado designação específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assinatura do termo lavrado no livro de Atas
no item 2 acima, aprovar a alteração da redação do Artigo 5 do Estatuto Social, que passará a vigorar com a se- de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos cargos até
guinte redação: “ARTIGO 5 - O capital social da Companhia é de R$ 4.300.000.000,00 (quatro bilhões, trezentos eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. ARTIGO 11 - A Diretoria reunirmilhões de reais), dividido em 224.467.228.244 (duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas por maioria simples de
milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos, podendo o diretor temporariamente
bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indicação escrita, por outro diretor, quer para a votação, quer
ordinárias e 138.180.679.879 (cento e trinta e oito bilhões, cento e oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove para complementar o “quórum” de presença estabelecido nesse artigo. § 1º – Das deliberações tomadas pela Dimil, oitocentos e setenta e nove) ações preferenciais. 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, retoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que será arquivada no registro do comércio e publicada, quando tiver deconforme Anexo I da presente ata, para refletir as alterações acima aprovadas. Nada mais havendo a tratar, foram liberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 2º – Caberá ao Presidente, além de seu voto, o voto de
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) desempate. ARTIGO 12º - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as atribuições que a lei lhe
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. na qualidade de Acionista; LEONARDO REMIÃO LINDEN na qualidade de outorga para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta reprePresidente da Mesa; e CRISTIANE SILVA LEITE, na qualidade de Secretária da Mesa. Certifico que a presente é sentada: (a) por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c)
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. CRISTIANE SILVA LEITE - Secretária da Mesa. (ANEXO I) - ESTATUTO por (2) dois procuradores com poderes especiais. ARTIGO 13º - Caberá, também, à Diretoria, além das matérias
SOCIAL - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FINS legais: (i) convocar, por qualquer de seus membros, as Assembleias Gerais da Companhia, quando julgar conveE DURAÇÃO - ARTIGO 1º - A Companhia, constituída na forma de sociedade anônima, denomina-se IPIRANGA niente, ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; (ii) definir o esquema organizacional da Companhia, adotando
PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., é regida por este Estatuto Social e pela legislação aplicável e é uma subsidiá- uma estrutura organizacional eficiente, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; (iii) decidir
ria integral da Ultrapar Participações S.A. ARTIGO 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, sobre a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e escritórios, inclusive fora do território
Estado do Rio de Janeiro, e poderá abrir, manter e fechar agências, sucursais e escritórios, em qualquer parte, no nacional; (iv) a qualquer tempo, determinar a elaboração de balanços referentes a qualquer período de tempo e
território nacional ou no estrangeiro, a juízo da Diretoria. ARTIGO 3º - A Companhia, agindo por conta própria ou aprovar a distribuição de dividendos, intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balande terceiros, tem por fim: a) execução de operações de prospecção, exploração, avaliação, desenvolvimento e ços ou de lucros acumulados ou reservas de lucros, ad referendum da assembleia geral; (v) propor à Assembleia
produção de petróleo, gás natural, condensado e outros hidrocarbonetos, incluindo trabalhos e atividades de geo- Geral a dissolução ou liquidação da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão, cisão ou incorporalogia, geofísica, perfuração estratigráfica e de poços, recolha de testemunhos e de amostras de petróleo e gás ção sob qualquer modalidade; (vi) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia
natural, diagrafias dos poços e testes de formação e produção; b) construção e operação de oleodutos, gasodutos Geral; (vii) representar a Companhia, ativa e passivamente, em conformidade com as atribuições e poderes estae polidutos para transporte de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos e produtos derivados dos mesmos, belecidos neste Estatuto Social e pela Assembleia Geral; e (viii) prestar contas a todos os acionistas. ARTIGO 14º
bem como unidades de tratamento, processamento e estocagem de petróleo ou gás natural; c) importação, expor- - Compete isoladamente ao Presidente as seguintes atribuições: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) representação, armazenamento, beneficiamento de venda e distribuição de produtos de petróleo, gás natural, seus deriva- tar a Companhia em Juízo, ativa ou passivamente; (iii) supervisionar e coordenar atividades e deveres dos demais
dos e outros hidrocarbonetos permitidos por lei e demais produtos conexos e afins, inclusive pneumáticos, bateri- diretores; (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia, cumprir as determinações do Esas e acessórios automobilísticos, como também os respectivos equipamentos, instalações, aparelhos e máquinas tatuto Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas e da Diretoria; e (v) propor a remuneração global dos
do ramo em geral, seja de origem nacional ou estrangeira; d) a fabricação, preparo, mistura, embalagem, importa- diretores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas; ARTIGO 15º - Os diretores substituirção, exportação, instalação e comercialização de materiais, produtos e equipamentos relacionados com a indús- se-ão reciprocamente, observado o seguinte: (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de
tria do petróleo, a distribuição e comércio de equipamentos e mercadorias, inclusive acessórios e peças para in- até 60 (sessenta) dias, do Presidente, caberá aos diretores, eleger seu substituto entre os membros da Diretoria,
dústria de veí culos automotivos, graxas, solventes, lubrificantes, aditivos, produtos petroquímicos, bem como devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções de Presidente até o retorno deste; e (ii) em caso
quaisquer outras atividades relacionadas com a indústria do petróleo; e) a prestação a terceiros de serviços técni- de vacância permanente de qualquer diretor, seu cargo permanecerá vago até a próxima Assembleia Geral. ARTIcos, relacionados com as especialidades a que se dedica; f) o agenciamento de navios para entrega dos produtos GO 16º - Compete aos diretores cooperar com o Presidente no desempenho de suas atribuições. Para esse fim,
de seu ramo; g) a venda de artigos de propaganda e quaisquer outros do comércio, desde que relacionados com poderão ser designados, em conjunto ou separadamente, para supervisionar atividades específicas de interesse
os objetivos principais da empresa; h) a indústria, o comércio, a distribuição de produtos alimentares e artigos da Companhia. ARTIGO 17º - A Companhia poderá, mediante assinatura conjunta de 2 (dois) de seus diretores,
diversos, com a exploração de estabelecimentos comerciais destinados a funcionar como lojas de conveniência, constituir mandatários, especificando na procuração a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo
minimercados, lanchonetes, fast food, bem como a venda ou locação de aparelhos eletrônicos e fotográficos em de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes da cláusula ad
geral, filmes, cassetes, discos e a prestação de serviços e/ou venda de mercadorias correlatas, podendo as ope- judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado. CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL - ARTIGO
rações ser cedidas a terceiros; i) a prestação de serviços de consultoria e de assistência técnica, administrativa, 18º - A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, eleito pela Assembleia Geral que decidir instalácomercial e de marketing, a lavagem, a lubrificação em geral e a reparação de veículos, inclusive sob a forma lo, à qual caberá fixar sua remuneração. Os membros do Conselho Fiscal exercerão suas funções até a primeicontratual de franquia e, em geral, qualquer atividade comercial de intermediação de negócios ou serviços permi- ra Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. § 1º - O Conselho
tidos em lei; j) o incremento de exportação, por conta própria ou de terceiros, de produtos industriais brasileiros de Fiscal será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e respectivos suplentes,
qualquer natureza e todas as outras atividades requeridas para tal incremento de exportação, inclusive compra e acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo a função de seus memvenda de câmbio para operações de importação e exportação e outras; k) operação e manutenção de usinas bros indelegável. § 2º - Somente receberá remuneração o Conselheiro Fiscal que efetivamente exercer suas
termoelétricas, transformação de gás, produção e suprimento de energia elétrica, bem como participação de em- funções e sua remuneração será proporcional ao tempo de funcionamento. ARTIGO 19º - As atribuições e os
preendimentos nas atividades referidas; l) o exercício de outras atividades ligadas ou conexas às constantes dos poderes do Conselho Fiscal são os definidos em Lei. CAPÍTULO VI - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, REitens anteriores, inclusive a participação como sócia ou acionista em outras sociedades, simples ou empresárias e SERVAS E DIVIDENDOS - ARTIGO 20º - O exercício social terá a duração de 1 (um) ano, terminando no dia 31
empreendimentos comerciais industriais ou de serviços de qualquer natureza, no Brasil ou no exterior, desde que, de dezembro. ARTIGO 21º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
se necessário, seja obtida autorização governamental; m) a constituição e participação em consórcios para exe- mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a situação do patricução das atividades ligadas ou conexas às constantes do seu objeto, descritas nesta cláusula; n) a importação e mônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - Balanço Patrimonial; II - Demonstração dos Luexportação, no atacado, de produtos e mercadorias, neles incluídas todas as commodities, inclusive petróleo cru, cros ou Prejuízos Acumulados; III - Demonstração do Resultado do Exercício; e IV - Demonstração dos fluxos
derivados de petróleo, solventes, asfaltos, álcool etílico (etanol combustível), produtos químicos e petroquímicos, de caixa. ARTIGO 22º - O resultado do exercício constituirá o lucro líquido do exercício, do qual 5% serão aplilubrificantes, etanol, entre outros; e o) a prestação de serviços necessários à consecução do seu objeto social, cados na constituição da reserva legal até que a mesma atinja 20% do capital social. Do restante, até 70%,
inclusive a legalização de documentos para a importação e exportação dos produtos citados no item (n). Parágra- serão destinados à Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações. § 1º - A Refo Único A Companhia poderá adquirir ações, cotas ou participações em outras empresas. ARTIGO 4º - A duração serva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações não poderá ultrapassar o Capital
da Companhia é por tempo indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL - ARTIGO 5º - O capital social da Social. § 2º - A destinação dos lucros para a constituição da Reserva para Capital de Giro e Conservação e
Companhia é de R$ 4.300.000.000,00 (quatro bilhões, trezentos milhões de reais), dividido em 224.467.228.244 Melhoramento das Instalações, com base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia
(duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e Geral, não poderá ser aprovada em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de que
quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, qui- trata o artigo 23 deste Estatuto Social. ARTIGO 23º - A Companhia distribuirá anualmente como dividendo obrinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações ordinárias e 138.180.679.879 (cento e trinta e gatório 30% do lucro líquido definido no artigo 22 deste Estatuto Social, diminuído ou acrescido dos seguintes
oito bilhões, cento e oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove) ações preferen- valores: I - quota destinada à constituição da reserva legal; II - importância destinada à formação de reservas
ciais. § 1º As ações são escriturais, não têm valor nominal e são nominativas. § 2º Cada ação ordinária dá direito de contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; III - lucros a realizar
a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 3º As ações preferenciais não terão direito de voto e terão transferidos para a respectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido realiprioridade no reembolso do capital sem prêmio. § 4º - A Companhia poderá ter ações preferenciais sem direito de zados no exercício; e IV - dividendos semestrais e intermediários e/ou intercalares que tenham sido eventualvoto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total de ações emitidas. CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS mente declarados no exercício. Parágrafo Único - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no
GERAIS - ARTIGO 6º - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatérmino do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos tível com a situação financeira da Companhia. ARTIGO 24º - Os dividendos ou juros sobre o capital próprio serão
acionistas. ARTIGO 7º - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias quanto Extraordinárias, salvo as exceções pre- pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de deliberação do seu pagamento, prescrevendo o
vistas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, direito a seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 3 (três) anos, a contar da data do
a maioria do capital social com direito a voto. Em segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de início de pagamento de cada dividendo ou juros. CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO - ARTIGO 25º A Companhia
presentes. ARTIGO 8º - A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secre- entrará em liquidação nos casos previstos na Lei, competindo à Assembleia Geral deliberar sobre o processo da
tário, escolhidos pelos acionistas presentes. ARTIGO 9º - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assem- mesma liquidação; eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação e fixarbleia Geral: (i) eleger e destituir os diretores da Companhia, definindo as suas atribuições, designando seus res- lhes a respectiva remuneração. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de
pectivos cargos e fixando a remuneração global a qual farão jus; (ii) tomar as contas dos diretores, deliberar sobre Petroleo S.A. - NIRE: 333.0029040-1. Protocolo: 00-2022/502114-5. Data do protocolo: 21/06/2022. Certifico o
as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) deliberar arquivamento em 22/06/2022 sob o número 00004962575 e demais constantes do termo de autenticação.
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