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COMUNICADO A MERCADO
RENÚNCIA MEMBRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A YDUQS Participações S.A. (“Companhia”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY), informa a seus
acionistas, investidores e ao mercado em geral que recebeu, em 29 de abril de 2021,
carta com pedido de renúncia, por motivos de natureza pessoal, da Sra. Claudia
Sender Ramirez aos cargos de Conselheira de Administração e membra do Comitê de
Auditoria e Finanças da Companhia, para os quais foi eleita em 24 de abril de 2020 e
06 de maio de 2020, respectivamente.
O cargo de Conselheira permanecerá vago até que o Conselho de Administração
delibere sobre a eventual nomeação de substituto, nos termos do art. 15 do Estatuto
Social da Companhia, e o cargo de membro do Comitê de Auditoria será
interinamente ocupado pelo Presidente do Conselho de Administração até que seja
deliberada a eleição de um novo membro para o referido Comitê.
A Companhia manifesta seus votos de estima e agradecimento a Conselheira, que ora
deixa a YDUQS, por sua dedicação e efetiva contribuição aos trabalhos da Companhia
nos últimos anos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Resignation of Board Member
YDUQS Participações S.A. (“Company”) - (B3: YDUQ3; OTC:YDUQY), hereby informs its
shareholders, investors and the market in general that, on April 29, 2021, its Board of
Directors has received a resignation letter, for personal reasons, submitted by Mrs.
Claudia Sender Ramirez from the positions of member of the Board of Directors and
member of the Audit and Finance Committee, to which she was elected on April 24,
2020, and May, 6, 2020, respectively.
The position of Director will remain vacant until the Board of Directors decides on the
eventual appointment of a substitute, pursuant to art. 15 of the Company's Bylaws,
and the position of member of the Audit Committee will be temporarily held by the
Chairman of the Board of Directors until the election of a new member to the
aforementioned Committee is resolved.
The Company hereby expresses its respect and gratitude to Mrs. Claudia Sender
Ramirez.
Rio de Janeiro, April 30, 2021.
Eduardo Haiama
Chief Financial and Investor Relations Officer

