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FATO RELEVANTE
PPLA PARTICIPATIONS, LTD. ("PPLA" ou “Companhia”), em atendimento às
disposições da Instrução CVM 358/2002, em continuidade ao disposto no Fato Relevante da
PPLA, datado de 03 de fevereiro de 2020 (“Fato Relevante”), comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral o que segue:
Considerando (i) que as Units PPLA11 são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) em um patamar próximo a R$1,00 desde 21 de novembro de 2019, cotação mínima
considerada para fins de cumprimento do Regulamento para Listagem de Emissores e
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários e do Manual do Emissor da B3, (ii) a
intenção manifestada pela administração da Companhia no Fato Relevante de adequar o seu
atual preço por Unit PPLA11 a patamares considerados adequados às principais companhias
com valores mobiliários negociados na B3, ainda levando em consideração a estrutura e
complexidade inerentes a uma companhia de investimentos sediada em Bermuda, o Conselho
de Administração da Companhia aprovou o grupamento de suas ações Classe A e Classe B,
para ser concluído em 17 de março de 2020 (“Data do Grupamento”), sendo que, a partir do
pregão seguinte à Data do Grupamento, as ações Classe A e as ações Classe B de emissão da
PPLA, serão grupadas na proporção de 30 para 1 (“Grupamento”). Após o Grupamento, (i)
as atuais 28.146.673 ações Classe A corresponderão a 938.222 ações Classe A, (ii) as atuais
56.293.346 ações Classe B corresponderão a 1.876.444 ações Classe B, e (iii) as atuais
28.146.673 Units PPLA11 corresponderão a 938.222 Units PPLA11. Os ativos subjacentes
a cada Unit PPLA11 continuarão os mesmos, sendo um BDR Classe A (representando uma
ação Classe A) e dois BDRs Classe B (representando, cada, uma ação Classe B).
Dessa forma, os titulares de Units PPLA11 com quantidade diferente de múltiplos de 30
Units PPLA11 terão até a Data do Grupamento para, caso entendam oportuno, adquirirem ou
alienarem Units PPLA11 para permanecerem titulares de quantidade que evite a ocorrência
de fração desse ativo. Caso contrário, as eventuais frações de Units PPLA11 resultantes do
Grupamento e não ajustadas por seus respectivos titulares serão identificadas, agrupadas em
números inteiros e vendidas em leilão a ser realizado na B3, sendo os valores resultantes da
venda disponibilizados em nome do respectivo titular, após a liquidação financeira final da
venda.
As Units PPLA11 passarão a ser negociadas grupadas a partir do pregão de 18 de março de
2020.
O Conselho de Administração da PPLA convocou Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia Geral”) para aprovar, dentre outros temas, (i) a ratificação do Grupamento, na
forma aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 14
de fevereiro de 2020; e (ii) a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir, dentre
outros temas, o Grupamento.

Maiores detalhes sobre o Grupamento - inclusive no que se refere ao tratamento de
eventuais frações, vide “Aviso aos Acionistas” divulgado pela Companhia na presente data.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
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