EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PPLA PARTICIPATIONS LTD.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n. 15.073.274/0001-88
Código CVM n.º 80152
Ficam os acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária da PPLA Participations Ltd., uma companhia
devidamente constituída de acordo com as leis de Bermuda (“Companhia”) a ser realizada na Praia de Botafogo, n. 501, 6º
andar, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, Brasil, em 30 de abril de 2018, às 11:00 horas, com o seguinte propósito:
AGENDA:
1. Nomeação do presidente da Assembleia.
2. Confirmação da convocação.
3. Recebimento e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017 e o relatório dos auditores independentes contidos nesta.
4. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, de acordo
com o estatuto social da Companhia.
5. 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 Companha serão apresentadas.
6. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo ano.
Instruções Gerais:
A Assembleia Geral Ordinária será no idioma português.
As demonstrações financeiras do exercício 2017 e o relatório dos auditores independentes estão disponíveis no endereço
da Companhia na internet www.ri.pplaparticipations.com.
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 16 de abril de 2017 terão o direito de instruir o
agente depositário, Banco Bradesco S.A., até 23 de abril de 2017, 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.
29 de março de 2017.
A Administração
PPLA PARTICIPATIONS LTD.

