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COMUNICADO AO MERCADO

A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Grupo Ambipar” ou
“Companhia”) (B3: AMBP3) vem a público informar que adquiriu o controle acionário da
empresa Flyone Serviço Aéreo Especializado, Comércio e Serviço LTDA através
de sua controlada Emergência Participações S/A.
Fundada em 2000, a Flyone é especialista em serviços aéreos de atendimento
emergencial de combate a incêndios florestais, operando helicópteros próprios de
pequeno, médio e grande porte, veículos terrestres de apoio e equipamentos especiais.
Possui 12 bases operacionais e 19 aeronaves próprias. Faturamento de R$ 70 milhões
com R$ 21 milhões de EBITDA.

A Flyone é referência em seu segmento de atuação e neste momento torna-se Ambipar
Response Air, que agora conta com a gestão estratégica e acesso a estrutura do Grupo
Ambipar para impulsionar o seu crescimento no mercado de atendimento emergencial
por aeronaves, tornando-se a plataforma da Ambipar para crescimento no segmento.

Para a Ambipar, esta aquisição: (i) permite a entrada no mercado de atendimento de
emergências ambientais por aeronaves; (ii) permite a redução do tempo de resposta
para os atendimentos da carteira atual de clientes (iii) aumenta o portfólio de serviços e
soluções ambientais; (iv) gera sinergias operacionais, administrativas e oportunidades
de cross selling; em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com captura de
sinergias e potencial maximização das margens e retorno.
A Companhia esclarece que esta aquisição não será submetida à aprovação dos seus
acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, tendo em vista que: (i) foi realizada
por meio de sua subsidiária, de capital fechado; e (ii) o preço pago pela aquisição não
ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores previstos no artigo 256, II da Lei no
6.404/76.
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