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COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de participação relevante
A YDUQS Participações S.A. (“Companhia”, “YDUQS”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY),
em cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da instrução CVM nº 358/2002, conforme
alterada, comunica ter recebido, nesta data, de Chaim Zaher, inscrito no CPF sob o no.
558.094.998-72, e Adriana Baptiston Cefali Zahel, inscrita no CPF sob o no. 043.607.418-47 (em
conjunto, “Família Zaher”) correspondência na qual foi informado à Companhia o atingimento,
em 09 de agosto de 2021, pela Família Zaher, de uma posição acionária de 16.374.900 ações
ordinárias, correspondentes a 5,30% do capital social total da Companhia. Esta participação,
segundo correspondência, inclui as 9.312.800 ações detidas pelo Clube de Investimentos TCA,
inscrito no CNPJ sob o no. 09.466.640/0001-00, do qual a Família Zaher é cotista.
Adicionalmente à posição mencionada acima, o Sr. Chaim Zaher informou deter também uma
posição comprada de 6.844.600 de ações equivalentes em instrumentos derivativos (swaps) com
liquidação financeira, correspondentes a 2,21% do capital social da Companhia. Segundo
correspondência, essas ações incluem as 2.844.600 ações detidas pelo veículo ATCN Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ sob o
no. 37.443.687/0001-40. Sendo assim, somadas, a Família Zaher informou deter participação
total de 7,51% das ações emitidas pela Companhia.
A Família Zaher comunicou, por fim, que o objetivo da participação acionária acima é
estritamente investimento, não objetivando qualquer alteração de controle societário ou estrutura
administrativa da Companhia, e que não foram celebrados quaisquer contratos ou acordos que
regulem o exercício de direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela
Companhia.
A íntegra da correspondência enviada pela Famíla Zaher encontra-se anexa a este Comunicado.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2021
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

