PPLA PARTICIPATIONS LTD.
CNPJ/MF nº 15.073.274/0001-88
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, HM11, Bermuda
COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
PPLA PARTICIPATIONS LTD. (“Companhia”), em atendimento ao artigo 30, XXXIII, da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“ICVM 480”), comunica, em comunicado ao Comunicado sobre Transações
entre Partes Relacionadas disponibilizado ao mercado em 26 de setembro de 2018 e , aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 29 de março de 2019, foi celebrada a seguinte transação
com parte relacionada da Companhia, através da PPLA Investments L.P., sociedade com sede
em Bermuda controlada pela Companhia (“PPLA Investments”):
Nome das Parte Relacionada

BTG MB Investments LP (“BTG MB”)

Relação da Parte Relacionada
com a Companhia

A Companhia e a BTG MB possuem controladores
indiretos comuns.

Data das Transações

Objeto da Transação

A transação aqui descrita foi concluída em 29 de março de
2019.
Capitalização da PPLA Investments pela BTG MB,
sociedade com controlador indireto comum à Companhia,
no valor total de US$21,8 milhões (montante equivalente a
R$85,0 milhões), mediante a emissão de 3.766.919.006
ações (partnership interests) Classe D de emissão da PPLA
Investments, correspondente a R$0,02256486 por ação
(partnership interests) Classe D de emissão da PPLA
Investments, apurado através do valor contábil da PPLA
Investments em 31 de dezembro de 2018.

Em 26 de setembro de 2018, a BTG MB celebrou, em 26
de setembro de 2018, determinado empréstimo à PPLA
Investments, através de um Loan Agreement, conforme
alterado, no valor de US$120.000.000,00, com prazo de
vencimento em 3 (três) anos, a contar de 26 de setembro de
2018 (“Empréstimo”).
O Empréstimo estabelecia que, uma vez preenchidas
determinadas condições, a BTG MB, na qualidade de
credora do Empréstimo, poderia realizar a capitalização
total ou parcial de créditos decorrentes do Empréstimo em
um montante correspondente de ações (partnership
interests) da PPLA Investments, na qualidade de devedora
do Empréstimo (“Capitalização”).

Principais Termos e
Condições

Considerando (i) a situação econômico-financeira e a
necessidade de capital da PPLA Investments, que habilitou
à BTG MB a Capitalização, e (ii) o exercício, em 29 de
março de 2019, do procedimento necessário à BTG MB
para a realização da Capitalização da PPLA Investments,
a BTG MB realizou a capitalização da PPLA Investments,
no valor total de US$21,8 milhões (montante equivalente a
R$85,0 milhões), mediante a emissão de 3.766.919.006
ações (partnership interests) Classe D de emissão da PPLA
Investments, correspondente a R$0,02256486 por ação
(partnership interests) Classe D, apurado através do valor
contábil da PPLA Investments em 31 de dezembro de 2018.
Como consequência da Capitalização, os investidores da
PPLA Investments foram diluídos em seus investimentos,
de tal forma que: (i) a Companhia passou a deter
indiretamente, através da PPLA Bermuda LP Holdco Ltd.,
aproximadamente 2% da PPLA Investments, sendo
anteriormente detentora de aproximadamente 28% da
PPLA Investments, e (ii) a BTG MB passou a deter
diretamente aproximadamente 93% da PPLA Investments,
sendo anteriormente detentora de aproximadamente 2% da
PPLA Investments.
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Se, quando, de que forma e
em que medida a contraparte
na transação, seus sócios ou
administradores participaram
no processo: a) de decisão da
Companhia acerca da
transação, descrevendo essa
participação; e b) de
negociação da transação como
representantes da
Companhia, descrevendo essa
participação
Justificativa pormenorizada
das razões pelas quais a
administração do Companhia
considera que a transação
observou condições
comutativas ou prevê
pagamento compensatório
adequado:

A administração da Companhia buscou alternativas para a
Capitalização, com o objetivo de atender aos melhores
interesses da Companhia e da PPLA Investments, e em
observância à situação econômico-financeira e da
respectiva necessidade de capital.

As condições para a Capitalização foram comutativas
(arm’s length), tendo em vista que os valores das
transações foram negociados entre as partes, considerando
as condições e valor contábil, para a realização da
Capitalização.

São Paulo, 9 de abril de 2019.
PPLA PARTICIPATIONS LTD.
GUSTAVO DOS SANTOS VAZ
Diretor de Relações com Investidores
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