PPLA PARTICIPATIONS LTD.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n. 15.073.274/0001-88
Código CVM nº 80152
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os investidores convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“Assembleia”) da PPLA Participations Ltd., uma companhia devidamente constituída de acordo
com as leis de Bermuda (“Companhia”) a ser realizada na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar,
Torre Corcovado, CEP: 22.250-040, Brasil, em 03 de junho de 2022, às 11:00 horas, com o
propósito de deliberar as matérias listadas a seguir:
I.

Deliberar sobre as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, bem como o relatório dos auditores independentes;

II.

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, de acordo com o estatuto social da Companhia;

III.

Deliberar sobre a nomeação de um auditor independente para a Companhia, com
mandato a partir da conclusão da Assembleia Geral Ordinária até a conclusão da próxima
Assembleia Geral Ordinária na qual as demonstrações financeiras da Companhia serão
apresentadas, nos termos do Artigo 70.1 do Estatuto Social.

IV.

Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o ano de
2022.

Instruções Gerais:
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será no idioma português.
As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório
dos auditores independentes estão disponíveis no endereço eletrônico da Companhia na internet
ri.pplaparticipations.com.
Os investidores titulares de Units e BDRs em circulação no mercado de emissão da Companhia
poderão participar diretamente da Assembleia Geral, desde que munidos dos documentos hábeis
de identidade, que deverá incluir (conforme aplicável): (i) Instrumento de mandato outorgando
poderes especiais, com as firmas devidamente reconhecidas; (ii) Cópia autenticada da
documentação societária comprobatória dos poderes de representação então outorgados, bem
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como documento de identificação com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas;
(iii) Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato
social de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para
os fundos de investimento; e (iv) Comprovante de titularidade das ações. As procurações
lavradas em língua estrangeira, antes de seu encaminhamento à Companhia, devem ser
traduzidas para o Português e registradas as suas traduções no Registro de Títulos e Documentos.
Os titulares de BDR’s (Certificado de Depósito de Ações) registrados nos livros do Banco
Bradesco S.A. ou nos registros da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC ao
final do dia 20 de maio de 2022, terão o direito de instruir o agente depositário, Banco Bradesco
S.A., até 27 de maio de 2022, na Cidade de Deus, s/n, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, São
Paulo, CEP: 06029-900 – Aos cuidados do Departamento de Ações e Custódia (Custody and
Registrar Department), a exercer o direito de voto em relação a sua participação.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022.
A Administração
PPLA PARTICIPATIONS LTD
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