YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 08.807.432/0001-10
NIRE 33.300.282.050 – Código CVM n.º 02101-6
AVISO AOS ACIONISTAS
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 133 da
Lei 6.404/76, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2022, às 14:00 horas,
encontram-se à disposição na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Av. Venezuela, n° 43, 6° andar, Bairro Saúde, CEP 20081-311, bem como no site da Companhia
(www.yduqs.com.br), e foram enviados à Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.gov.br/cvm) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), na forma da legislação
aplicável.
Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será
tempestivamente realizada pela Companhia no site do jornal Valor Econômico
(valor.globo.com/valor-ri).
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.
Juan Pablo Zucchini
Presidente do Conselho de Administração
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”), pursuant to article 133 of Law 6,404/76, hereby
announces to its shareholders and the market that the documents and information pertaining to the matters
on the agenda of the Company’s Annual Shareholders’ Meeting (“ASM”) to be held, on first call, on April
28, 2022 at 2 p.m., are available to the shareholders at the Company’s headquarters in the City and State of
Rio de Janeiro, at Av. Venezuela, nº 43, 6º andar, Bairro Saúde, CEP 20081-311, and on its website
(https://www.yduqs.com.br/), and were submitted to the Brazilian Securities and Exchange Commission
– CVM (www.cvm.gov.br) and to B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), in compliance with
the applicable law.

We also inform that the documents required by the applicable law will be timely published by the
Company in the “Valor Econômico”, a newspaper of large circulation, with simultaneous
publication on the newspaper’s website (https://valor.globo.com/valor-ri/)
Rio de Janeiro, March 28th, 2022
Juan Pablo Zucchini
Chairman of the Board of Directors

