PPLA PARTICIPATIONS, LTD.
CNPJ/MF nº 15.073.274/0001-88
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, HM11, Bermuda
FATO RELEVANTE
PPLA PARTICIPATIONS, LTD. (“PPLA” ou “Companhia”), em continuidade aos Fatos
Relevantes divulgados em 24 de setembro de 2018, em 9 de abril de 2019, em 25 de abril de
2019, em 2 de maio de 2019 e em 19 de julho de 2019 (“Fatos Relevantes”), comunica aos
seus acionistas, titulares dos BDRs e ao mercado em geral, que, em 20 de agosto de 2019 às
11h, na Praia de Botafogo, n.º 501, 6º andar, Torre Corcovado, Rio de Janeiro, CEP 22.250040, Brasil, foi realizada a Assembleia Geral Especial (“Assembleia”) solicitada por
investidores titulares de mais de 10% das Units e BDRs da Companhia em circulação no
mercado, para deliberar sobre a realização de uma nova avaliação para determinação do valor
das Units e BDRs no âmbito da descontinuidade voluntária do programa de certificados de
depósito de ações – BDR Nível III de emissão da Companhia (“Oferta”), nos termos do item
7.4 do Edital de Oferta Pública para Aquisição de Units e BDRs para Descontinuidade
Voluntária do Programa de Certificados de Depósito de Ações – BDR Nível III de Emissão
da PPLA Participations Ltd. (“Edital”).
A Assembleia aprovou, por maioria: (i) a realização de uma nova avaliação para determinação
do valor das Units e BDRs no âmbito da Oferta; (ii) a contratação, dentre as alternativas
apresentadas, da URCA CAPITAL PARTNERS GESTÃO, CONSULTORIA, PROJETOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no
CNPJ/ME sob o n.º 22.271.083/0001-96, com sede na Rua Urussuí, n.º 125, 10º andar, Itaim
Bibi, na Cidade e Estado São Paulo, CEP 04.542-050 (“Segunda Avaliadora”), como
instituição avaliadora responsável pela elaboração do laudo da nova avaliação da Companhia
no âmbito da Oferta; (iii) os honorários propostos pela Segunda Avaliadora no montante de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cujo valor será majorado para refletir carga
tributária de todos os impostos incidentes; e (iv) um prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir de 20 de agosto de 2019 para a apresentação do laudo de avaliação da Companhia pela
Segunda Avaliadora.
A Companhia manterá o mercado, os titulares de Units e seus investidores devidamente
informados a respeito da referida Oferta e do laudo de nova avaliação da Companhia a ser
elaborado pela Segunda Avaliadora, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 20 de agosto de 2019.
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