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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1 Objetivo
A Planconsult foi contratada pelo BTG PACTUAL HOLDING S.A. (“BTG HOLDING”) para realizar o laudo de
avaliação (“Laudo de Avaliação”) do valor econômico das ações da empresa PPLA Participations Ltd.
(“Companhia”), no âmbito exclusivo da oferta pública voluntária para aquisição de até a totalidade das
Units e dos BDRs de emissão da Companhia visando a descontinuidade voluntária do programa de BDRs da
Companhia, com o consequente cancelamento da sua listagem e da negociação das Units perante a B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), bem como de seu registro de companhia emissora estrangeira categoria
“A”, mantido junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
A avaliação foi desenvolvida com base nas demonstrações contábeis da Companhia, utilizando-se as
metodologias recomendadas nas normas da CVM (Instrução Normativa 361).

1.2 Principais informações e conclusões do laudo de avaliação
Neste Laudo de Avaliação, as ações da Companhia foram avaliadas de acordo com as seguintes
metodologias:
1.2.a. Valor do patrimônio líquido contábil;
1.2.b. Valor do patrimônio líquido contábil ajustado aos preços de mercado por ação para a data base
de 31 de dezembro de 2018;
1.2.c. Preço médio das ações ponderado pelo volume de negociação das ações da Companhia (“VWAP”).
Os critérios adotados em cada uma das metodologias acima, está descrito nas seções Metodologia e
Avaliação. As principais premissas de valores se baseiam na posição patrimonial dos balanços revisados
pelos auditores independentes em 31 de dezembro de 2018, complementados por outras informações
contidas em laudos, documentos e memórias de cálculo. Visto que a PPLA Participations é classificada
como uma entidade de investimento, assim, mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os
seus investimentos com base no valor justo, entendemos que a metodologia Valor patrimonial a preços de
mercado é a melhor forma de capturar o valor econômico da Companhia, conforme descrito na seção
Metodologia.
Para fins desta avaliação, a Planconsult utilizou informações e dados históricos auditados e revisados pelos
auditores externos, documentos e informações fornecidas pela administração do BTG HOLDING, ou dados
públicos disponíveis em fontes mencionadas. A Planconsult foi assegurada pela administração de que (i)
todas as informações por ela disponibilizadas são completas, corretas e suficientes, (ii) as informações
disponibilizadas, quando relativas a períodos futuros e projeções, representam suas melhores estimativas na
data que foram preparadas e que não tem conhecimento, até a data de emissão desse relatório, de nenhum
fato que possa alterar tais expectativas, bem como que as projeções são feitas com base nas experiências
passadas dos administradores e com base em estimativas que podem não se concretizar.
O trabalho realizado pela Planconsult não se constituiu em uma auditoria ou diligência contábil, financeira,
legal, fiscal ou de qualquer espécie na Companhia. Os resultados de tais procedimentos, caso realizados,
poderiam alterar as análises e conclusões desse laudo.
As informações processadas não tiveram sua validade e eficácia jurídica analisadas pela Planconsult, pois
tal analise foge ao seu âmbito profissional. Não foram igualmente analisadas a validade e exequibilidade
de eventuais ônus ou gravames sobre as propriedades da Empresa.
Com base no objetivo, escopo, metodologia e nos dados fornecidos pelos administradores da Companhia, o
Patrimônio Líquido Contábil da PPLA Participations Ltd, em 31 de dezembro de 2018, é de R$1,918 milhões
de reais, correspondente a R$0,07 por unit.

3

No item 5.3 estão detalhados os eventos subsequentes ocorridos após 31 de dezembro de 2018 até a data
de emissão do presente laudo, que alteram o valor do Patrimônio Líquido a Mercado da PPLA Participations
Ltd, resultando no Valor Justo de Mercado de R$ 4.743 mil, correspondendo a R$ 0,17 por unit.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA AVALIADORA
2.1 Instituição responsável pela elaboração do laudo de avaliação
A Planconsult é uma empresa que tem como foco clientes de médio e grande porte, especializada em
avaliação econômico-financeira de empresas, bem como avaliação e gestão de ativos imobilizados. Nesse
sentido a empresa possui uma grande experiência de sucesso com nossos clientes, há mais de 41 anos.
Possuí uma vasta experiência na avaliação de grandes empresas em que o conjunto de bens patrimoniais
abrange um universo muito vasto, tanto em termos qualitativos como quantitativos.
A Planconsult é cadastrada em diversos órgãos públicos brasileiros para a avaliação de ativos fixos e
avaliações econômico-financeiras de grandes empresas, estando os mesmos renovados e válidos. Também
possuímos tradição na aprovação de nossos trabalhos junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários – Brasil),
SEC (Securities Exchange Comission - EUA), USGAAP e IASC. Exemplos são os trabalhos no lançamento de
ADRs da VCP, OPA da CIMPOR e da Construtora Adolfo Lindenberg, constituição das holdings da Telefônica
e Portugal Telecom no Brasil, Avaliações Econômico-financeiras da CSN (Casa de Pedra), Metalúrgica Prada,
NAMISA, VIVO e Telefônica, além da Avaliação de Patrimônio Líquido Real a Valor de Mercado (PLR) da
VIVO, Telefônica, PERDIGÃO, BATAVIA, ELEVA, entre outras.
A Planconsult possui comprovada experiência na avaliação econômico-financeira de empresas dos mais
diversos segmentos, tanto nas companhias abertas e companhias fechadas, nos mais diferentes segmentos
de negócio, citando a seguir um histórico dos projetos de avaliação realizados:

Avaliação para empresas de Capital Aberto
Empresa

Trabalho Executado

4

Banco
Brasil

Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil (PLC) - Cisão do Conglomerado Financeiro
do BBBI (Brasilveículos Companhia De Seguros, Brasilcap Capitalização S.A., Brasilsaúde
Companhia De Seguros, Brasilprev Seguros E Previdência S.A. , Companhia De
Seguros Aliança Do Brasil)

Banco
Brasil

do BrasilVeiculos – Avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF) e Laudo de alocação de
preço de compra (PPA)

Banco
Brasil

do

Telefonica
Telefonica
VIVO

Avaliação DCF
-

Telefônica
Vivo
Telefonica

BrasilCap - Aval. DCF e PPA

Avaliação Econ-Finan da empresa Global Village Telecom S.A. (GVT)
Avaliação Econ-Finan da empresa TGLOG (T. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.)

-

Avaliação Econômico-Financeira da TVA SUL PARANÁ

VIVO

Avaliação PLR

Braskem

Aval. Econ-Fin de empresas adquiridas pelo Grupo Braskem em 2001, 2002 e 2007 Copesul, ODEQUI, OPE, OPP Química, IPQ e Nova Camaçari

Profarma

Aval. PL Contábil

TOTVS
Microsiga
VivoTelefonica
TVA Sul

-

-

Elektro
Suzano
Fibria

Avaliação Econômica Financeira Amortização Ágio

Avaliação Econ-Fin da TVA Sul Paraná
Avaliação Econômica Financeira Amortização ágio

-

Avaliação Econômica Financeira e Supervisão da Aval para fins de PPA

Perdigão

Avaliação Econ-Fin DCF (incorporação da Sadia à Perdigão)

BRF

Aval. PPA

Avaliações de empresas de setores nas quais a empresa avaliada possui participação:
CLIENTES

RAMO DE ATIVIDADE

Agro Pecuária Roncador S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Agropecuária Agostinho Ardito S/A

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Agropecuária Rio T Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

CELPAG Florestal S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Citrosuco Paulista S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Citrovita Agro Industrial Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Companhia Agrícola Amambai

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA
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Companhia Agrícola do Parecis - CIAPAR

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Companhia Agrícola Vale do Jucurussu

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Companhia Agro Mercantil Metropolitana

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Companhia Itamarajú Agrícola e Madereira

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Dedini Agro Pecuária Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Duraflora S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Eucatex Florestal Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Farminvest Empreendimentos Agropecuários Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Fazenda Califórnia Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Fazenda Santa Helena Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Fazenda Santa Martha S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Fertimix Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Florin - Florestamento Integrado S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Itamarati Norte S/A Agropecuária

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Itaú Agro Florestal Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Marchesan Agro-Industrial e Pastoril S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Pecuária Serramar S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Perdigão Avícola Rio Claro Ltda

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

S.A. Fazenda Paraíso

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

SANBRA - Sociedade Algodoeira Nordeste Brasileiro

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Sibra Florestal S.A.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

Solo S.A. Agropecuária

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

TEIJIN Desenvolvimento Agro-Pecuário Ltda.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA

ARMEP - Risdon Embalagens Ltda.

GRÁFICO / EDITOR / EMBALAGEM

CCL Label do Brasil

GRÁFICO / EDITOR / EMBALAGEM

Empax Embalagens Ltda.

GRÁFICO / EDITOR / EMBALAGEM

Indústria Gráfica Brasileira S.A. - IGB

GRÁFICO / EDITOR / EMBALAGEM

Itaú Gráfica Ltda.

GRÁFICO / EDITOR / EMBALAGEM

Rebizzi S.A. Gráfica e Editora

GRÁFICO / EDITOR / EMBALAGEM

Drogamed Comércio de Medicamentos e Perfumaria S.A.

QUÍMICO / FARMACEUTICO

Drogasil S/A

QUÍMICO / FARMACEUTICO

Global Telecom S.A.

REVENDEDOR INFORMÁTICA

Hispamar Satélites S.A.

REVENDEDOR INFORMÁTICA

MLS Wireless S.A.

REVENDEDOR INFORMÁTICA

Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda.

REVENDEDOR INFORMÁTICA

GRUPO LINX

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6

Grupo Procwork Ltda.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Grupo LTM

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ProPay S.A.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sonda Procwork Ltda.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TOTVS S.A.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ceterp - Centrais Telefônicas Ribeirão Preto S.A.

TELECOMUNICAÇÕES

CTBC - Companhia Telefônica da Borda do Campo

TELECOMUNICAÇÕES

Grupo Telefônica no Brasil

TELECOMUNICAÇÕES

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telefônica

TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica Gestão de Serviços Compartilhados do Brasil Ltda. TELECOMUNICAÇÕES
TELESP - Telecomunicações de São Paulo S/A

TELECOMUNICAÇÕES

Vivo Participações S.A.

TELECOMUNICAÇÕES

APM Terminals Itajaí S.A.

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

Maersk Brasil Brasmar Ltda.

TRANSPORTES E LOGÍSTICA
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2.2 Descrição do processo interno de aprovação do laudo de avaliação pela
Planconsult
O processo interno de avaliação e aprovação do trabalho ora apresentado deu-se através de um comitê
formado por analistas, gerentes e sócios da Planconsult, além de consultores externos à empresa, com
formação acadêmica nas áreas de administração de empresas, economia e contabilidade. Tal comitê
aprovou o laudo em epígrafe a partir da exposição realizada pelos analistas, gerentes e o sócio-diretor
responsável pela elaboração do trabalho.

2.3 Identificação e qualificação dos profissionais responsáveis pelo laudo de
avaliação

2.4 Declaração do avaliador
Este Laudo de Avaliação Econômico-Financeira foi preparado pela Planconsult com base em informações
fornecidas pelos administradores da Companhia, que também são administradores da PPLA Investments
LP. (“PPLA Investments”), única investida da Companhia, incluindo os Balanços Patrimoniais auditados das
empresas, para a data base de 31 de dezembro de 2018.
Não obstante, não há garantias de que tais informações sejam corretas e completas. A Planconsult foi
verbalmente assegurada pela Companhia que todas as informações fornecidas são completas, corretas e
suficientes, que todas as informações fornecidas foram preparadas de forma razoável e que refletem as
melhores estimativas e avaliações na época em que foram disponibilizadas e o melhor juízo por parte da
administração da Companhia quanto ao seu desempenho financeiro futuro. Dessa forma, entendemos que
as informações constantes do laudo de avaliação são completas, precisas, atuais, claras e objetivas e que
aceitamos e utilizamos informações que entendemos serem consistentes.
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A Planconsult não conduziu qualquer processo de auditoria legal, contábil ou qualquer outra nem
investigou, de forma independente, as informações disponibilizadas para fins da elaboração do Laudo de
Avaliação Econômico-Financeira. Assim sendo, os impactos de qualquer auditoria ou investigação não foram
considerados neste trabalho e a Planconsult não assume qualquer responsabilidade pela veracidade,
precisão ou extensão das informações obtidas, nem em relação à forma como elas foram elaboradas.

2.5 Informações comerciais e creditícias de qualquer natureza que possam impactar
o laudo de avaliação
As informações processadas não tiveram sua validade e eficácia jurídica analisadas pela Planconsult, pois
tal análise foge ao seu âmbito profissional. Não foram igualmente analisadas a validade e exequibilidade
dos ônus ou gravames sobre as propriedades da Empresa.
A Planconsult, portanto, não assume qualquer responsabilidade sobre matéria legal, de engenharia ou
finanças, além das implícitas no exercício de suas funções específicas no caso, precipuamente
estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.
A equipe da empresa ou qualquer um de seus controladores, de nenhum modo, direcionou, limitou,
dificultou ou praticou quaisquer atos que tenham comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento
de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade do trabalho,
tendo declarado que todos os documentos, e/ou outras informações existentes para a realização dos
trabalhos e qualidade das respectivas conclusões foram colocados à disposição da Planconsult.
Deve ser bem ressaltado que todos os valores considerados neste trabalho foram uniformizados como
valores à vista, para a data-base de 31 de dezembro de 2018.

2.6 Não existência de conflito de interesses
A Planconsult, bem como seus sócios, diretores e demais funcionários não têm interesse direto ou indireto
na Companhia bem como na PPLA Investments, em relação à matéria envolvida neste Laudo de Avaliação e
tampouco dele auferem qualquer vantagem, não havendo qualquer conflito ou comunhão de interesses,
atual ou potencial, que lhe diminuam a independência necessária ao desempenho de suas funções ou que
os impeça de preparar este laudo, incluindo, exemplificativamente, com os controladores da Companhia
bem como com os da PPLA Investments.
O Laudo de Avaliação apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias adotadas, que
afetam as análises, opiniões e conclusões contidas nos mesmos.
Os honorários profissionais da Planconsult não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões deste Laudo
de Avaliação. Não existe componente contingente ou variável nos honorários. Adicionalmente, exceto
pelos valores correspondentes a execução dos trabalhos do Laudo de Avaliação com data base em 30 de
junho de 2018 (R$ 100 mil) e da presente atualização do Laudo de Avaliação para a data base de 31 de
dezembro de 2018 (R$ 50 mil), a Plancunsult não recebeu valores da Companhia ou da BTG Holding, a
título de remuneração por quaisquer outros serviços de consultoria, avaliação, auditoria e assemelhados,
nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento de aprovação do procedimento de deslistagem ora
analisado.
Para elaboração deste Laudo de Avaliação, a Planconsult utilizou informações e dados não auditados por
terceiros, fornecidos por escrito, ou verbalmente, pela administração da empresa, ou obtidos das fontes
mencionadas.
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Sendo assim, a Planconsult, assumiu como verdadeiras as informações e dados gerenciais fornecidos pelo
BTG HOLDING, não tendo qualquer responsabilidade com relação à sua veracidade.
São Paulo, 30 de julho de 2019

Planconsult Planejamento e Consultoria Ltda.
CREA: 21973 - SP
CRA: E-1256 - SP
CORECON: RE / 2849 – SP

EDGAR VICTOR SALEM
CREA: 0600461524
CRA: 12.500 – SP

EDGAR VICTOR SALEM JUNIOR
CRA: 82.986 - SP
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MARCOS BENEDITO JORGE
CORECON: 17.198 – SP

3. EMPRESA AVALIADA E CONTEXTO DO NEGÓCIO
3.1 Breve histórico
A Companhia foi constituída como uma sociedade de responsabilidade limitada isenta de tributos nos
termos da lei Societária das Ilhas Bermudas em 26 de março de 2010. Em 29 de dezembro de 2010, a
autoridade monetária de Bermudas aprovou a constituição da Companhia. A sede da Companhia
localiza- se em Clarendon House, 2 Church Street, HM 11, Hamilton, Bermudas.
A Companhia possui isenção de todas as formas de tributação em Bermudas até 31 de março de 2035,
incluindo os rendimentos, ganhos de capital e impostos retidos na fonte. Em outras jurisdições fora
de Bermudas, alguns impostos estrangeiros serão retidos na fonte sobre os dividendos e juros recebidos
pela Companhia.

3.2 Características
A Companhia possui units listadas na NYSE Euronext em Amsterdã e na B3 em São Paulo. Cada unit emitida
corresponde a 1 ação classe A e 2 ações classe B da Companhia. Todas units listadas e negociadas em
Amsterdã são integralmente conversíveis em units no Brasil.
As units da PPLA Participations, “PPLA11” (“Units”), compostas por (a) 1 certificado de depósito de ações
– BDRs Nível III Classe A (com lastro em 1 ação classe A de emissão da PPLA (“Ação Classe A”)) (“BDRs
Classe A”), e (b) 2 certificados de depósito de ações – BDRs Nível III Classe B (com lastro em, cada uma,
1 ação classe B de emissão da PPLA (“Ação Classe B”, sendo em conjunto com a Ação Classe A
denominados simplesmente “Ações”) (“BDRs Classe B”, sendo os BDRs Classe A e os BDRs Classe B em
conjunto denominados simplesmente “BDRs”); (ii) BDRs Classe A; e (iii) BDRs Classe B da PPLA
PARTICIPATIONS LTD., emissora estrangeira de valores mobiliários categoria “A” e patrocinadora de
programa de certificados de depósito de ações Nível III (“Programa de BDRs”), tem sede na Clarendon
House, 2 Church Street, HM11, Hamilton, Bermudas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.073.274/0001-88
(“Companhia” ou “PPLA”).

Ações
Investidores

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Total

Quant.

%

Quant.

%

Quant.

%

Quant.

%

Quant.

%

-

-

-

-

1

100%

-

-

1

0,0%

10.288.708

35,7%

20.577.416

35,7%

-

-

-

-

30.866.124

35,7%

2.059.900

7,1%

4.119.820

7,1%

-

-

-

-

6.179.700

7,1%

Outros

15.798.065

54,8%

31.596.130

54,8%

-

-

-

-

47.394.195

54,8%

Tesouraria*

690.200

2,4%

1.380.400

2,4%

-

-

-

-

2.070.600

2,4%

Total **

28.836.873

100,0%

57.673.746

100,0%

1

100%

-

-

86.510.620

100,0%

PPLA GP
Management
Ltd.
BTG Pactual
Holding S.A.
Pessoas
Vinculadas ***

(*) Não compõe o capital social. Dessa forma, o total considerado para efeitos de precificaçõo da unit
nesse Laudo é 28.146.673.
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(**) A tabela acima não contempla 4.500.000 ações de emissão de Companhia que, segundo informações
fornecidas pela empresa, foram apenas subscritas, mas nunca integralizadas no âmbito da oferta pública
inicial de valores mobiliários da PPLA em 2012. Dessa forma, tais ações não possuem, portanto, valor
patrimonial, motivo pelo qual não são objeto do laudo de avaliação disponibilizado pela Companhia.
Tais ações não podem ser negociadas em mercado, inclusive no âmbito da própria B3, não sendo objeto
da OPA, haja vista não estarem sob depósito centralizado de valores mobiliários e, portanto, não se
enquadrarem no conceito de Units e BDRs objeto da Oferta, nos termos do edital da OPA.
(***) Quantidade atualizada de Pessoas Vinculadas à Oferta.
A Companhia detém a totalidade do capital social da BTG Bermuda LP Holdco Ltd. (“BTG Holdco”) que,
em 29 de dezembro de 2010 recebeu em transferência da BTG Pactual Management Ltd. uma ação
Ordinária Classe C, tornando-se sócia gestora da PPLA Investments anteriormente denominada BTG
Investments LP. Como resultado dessa mudança societária, a Companhia passou a governar as políticas
operacionais e financeiras da PPLA Investments.
A PPLA Investments é uma companhia formada em 2008 com o propósito de investimentos de capital
numa ampla variedade de instrumentos financeiros, incluindo investimentos em Merchant Banking no
Brasil e no exterior, e uma variedade de investimentos financeiros em mercados globais.
A área de Asset Management do BTG Pactual administra os ativos da PPLA Investments, recebendo taxas
em condições normais de mercado.

3.3 Informações da Companhia
A PPLA Participations é o sócio administrador (general partner) da PPLA Investments (“PPLA
Investments”), que é o veículo pelo qual os investimentos são realizados. Veículo este com a única
finalidade de realizar investimentos próprios em várias classes de ativos, principalmente no Brasil.
Praticamente todos esses investimentos são administrados pela unidade de gestão de ativos do Banco
BTG Pactual SA, companhia de capital aberto, constituída de acordo com as leis do Brasil, que recebe
honorários de condições comutativas e comissões em função dos serviços prestados.
A PPLA Investments realiza investimentos em uma gama diversificada de instrumentos financeiros em
várias classes de ativos e regiões geográficas, principalmente no Brasil. Seus investimentos de capital
assumem uma variedade de riscos e dedicam recursos substanciais para se beneficiar dessa exposição.
A principal atividade desenvolvida pela PPLA Investments é a atuação na área de Principal Investments,
que envolve atividades de investimento de capital em uma ampla gama de instrumentos financeiros,
incluindo investimentos em Merchant Banking e investimentos imobiliários principalmente no Brasil e
investimentos em uma variedade de instrumentos financeiros no mercado global, sendo estes
investimentos gerenciados principalmente pela área de negócio de Asset Management do Grupo BTG
Pactual. Desde novembro de 2015, em resposta às condições comerciais e financeiras desafiadoras, a
PPLA Participations alterou seu foco estratégico principal da atividade de gestão e de procura por novas
oportunidades de investimento para a administração, otimização e extração de maior valor de Portfolio
de Entidades de Investimentos já existente. Paralelamente, a PPLA Participations cessou a maioria de
seus investimentos nos mercados globais. O Portfolio de Entidades de Investimento da PPLA Participations
consistem em investimentos, detidos diretamente ou através de veículos de investimento (incluindo
fundos que também incluem diversos investidores), em um grupo diversificado de empresas de portfólio
localizadas principalmente no Brasil, bem como investimentos financeiros nos mercados globais. Os
investimentos da PPLA Participations são geralmente realizados através de transações negociadas de
forma privada com a finalidade de desinvestimento no prazo de quatro a dez anos. O Portfolio de
Entidades de Investimento consisteem três áreas principais: (i) a unidade de Principal Investments,
envolvendo investimentos proprietários em diversos instrumentos financeiros principalmente no Brasil,
através de diversos ativos e uma limitada quantidade de atividades no segmento imobiliário; (ii)
atividades de merchant banking, consistindo principalmente em investimentos proprietários em Ativos
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Florestais e Agricultura e no FIP Principal Investments, incluindo investimentos em petróleo e gás,
mineração e agricultura / pecuária; e (iii) obrigações, empréstimos e recebíveis (em conjunto, “Portfolio
de Entidades de Investimento”).
A principal estratégia da PPLA Participations é desenvolver as atividades relacionadas à Entidade de
Portfólio de Investimento e pretende desenvolver seus negócios existentes relativos à Entidade de
Portfólio de Investimento, primeiramente com relação aos investimentos no Brasil. A Companhia acredita
que sua rede de contatos e significativo volume de negócios lhe oferece diversas alternativas de
investimento.
O setor de serviços financeiros e todos os negócios com os quais a PPLA Participations concorre são
intensamente competitivos, e a PPLA Participations espera que assim permaneçam. Os concorrentes da
PPLA Participations são bancos de investimento, empresas de gestão de investimento, empresas de
Merchant banking e de private equity e outras instituições financeiras. A PPLA Participations compete
com alguns de seus concorrentes em nível mundial e com outros com base nos produtos, nichos ou regiões.
A PPLA Participations compete com base em uma série de fatores, incluindo a qualidade do pessoal,
habilidades de execução de operação, histórico de investimentos, qualidade de serviço ao cliente,
relacionamento com clientes pessoas físicas e institucionais, ausência de conflitos, gama de produtos e
serviços, inovação, reconhecimento da marca e reputação empresarial.
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4. METODOLOGIA
As metodologias aplicadas na avaliação da Companhia
englobam:
Abordagem de mercado – Cotação em bolsa: essa
metodologia visa avaliar uma empresa pela soma de
todas as suas ações a preços de mercado. O valor é
calculado através do preço médio ponderado das ações
em bolsa em determinado período, calculado com base
na cotação diária das ações da Companhia em bolsa.
Importante considerar que as ações da PPLA
Participations cotadas em bolsa (através do instrumento
BDR) possuem baixo volume de negociação.
Abordagem de ativos – Valor do Patrimônio líquido avaliado a preços de mercado: essa abordagem visa
avaliar uma empresa pelo ajuste do valor contábil (saldo líquido) aos seus respectivos valores justos de
mercado. Os ativos e passivos julgados relevantes são avaliados pelo valor justo de mercado, sendo feita
a comparação entre este valor e seu valor contábil (saldo líquido).
Esses ajustes, devidamente analisados, são somados ao valor do patrimônio líquido contábil,
determinando assim o valor de mercado da empresa pela abordagem dos ativos. O valor justo de mercado
da empresa será o valor do patrimônio líquido, considerado os ajustes encontrados para os ativos e
passivos avaliados. Entendemos que essa é a melhor forma de capturar o valor econômico da Companhia.
Como mencionado, a PPLA Participations é classificada como uma entidade de investimento, assim,
mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os seus investimentos com base no valor justo,
pois o uso do valor justo resulta em informações mais relevantes do que, por exemplo, a consolidação de
suas controladas ou o uso do método da equivalência patrimonial para suas participações em coligadas
ou empreendimentos controlados em conjunto.
A PPLA Participations opta por contabilizar todas as propriedades para investimento (ativos florestais e
agropecuários, por exemplo) usando o método do valor justo a que se refere o IAS 40 - Investiments
Property (Propriedade para Investimento). Também opta pela isenção da aplicação do método da
equivalência patrimonial do IAS 28 – investiments in associates and joint ventures (participações
societárias/investimentos em Merchant Banking) para seus investimentos em coligada e em
empreendimentos
controlados
em
conjunto
e
mensura
seus
ativos
financeiros
(Empréstimos/investimentos em Merchant Banking) ao valor justo utilizando os requisitos do IFRS 9
Financial instruments (Instrumentos financeiros).
Compreendendo as políticas contábeis, ambiente operacional e propósito comercial da PPLA
Participations, entendemos que o balanço patrimonial da PPLA Participations já reflete a melhor
estimativa de valor econômico, pois cada investimento está avaliado com base na perspectiva de sua
capacidade de geração de caixa.
Outras abordagens de avaliação de empresas, como a Abordagem da renda – Fluxo de caixa descontado
equivalente ao valor descontado do fluxo de caixa líquido futuro, não é aplicável para a avaliação da
PPLA. Entretanto, vários ativos da PPLA são avaliados individualmente através de modelos financeiros de
fluxo de caixa descontado, e a soma dessas avaliações compõe o valor de mercado da PPLA Participations.
A Abordagem de mercado – Múltiplos de mercado e Múltiplos de transações comparáveis são abordagens
que extrapolam o valor da Companhia através da comparação com outras empresas que operam no mesmo
setor de atividade, em mercados com as mesmas características (mercado) e em preços pagos em
transações de fusão e aquisição ocorridas no setor (transações comparáveis). Essas metodologias não se
aplicam por falta de informações disponíveis para transações de empresas semelhantes e por não existem
empresas comparáveis.

14

Concluímos, dessa forma, que a avaliação deve ser conduzida através do valor do patrimônio líquido a
valores de mercado por ação. A aplicação desta metodologia toma como ponto de partida os valores
contábeis dos ativos e passivos (baseados no custo histórico, ou custo de aquisição), e requer ajustes a
alguns desses itens de modo a refletir seus prováveis valores de realização. O resultado da aplicação
desse método fornece uma base à estimativa do valor da empresa.
A abordagem de ativos, portanto, visa avaliar uma empresa pelo ajuste do valor contábil (saldo líquido)
aos seus respectivos valores justos de mercado. Os ativos e passivos julgados relevantes são avaliados
pelo valor justo de mercado, sendo feita a comparação entre este valor e seu valor contábil (saldo
líquido).
Os critérios gerais de avaliação aplicados para o ajuste dos bens suscetíveis de avaliação a preço de
mercado encontram-se detalhados na seção “Avaliação” deste laudo.
Estes ajustes, devidamente analisados, são somados ao valor do patrimônio líquido contábil,
determinando assim o valor de mercado da empresa pela abordagem dos ativos. O valor justo de mercado
da empresa será o valor do patrimônio líquido, considerados os ajustes encontrados para os ativos e
passivos avaliados.
Cabe ressaltar que não foram objeto de nossos trabalhos a identificação e a quantificação de passivos
não registrados ou não revelados pelas administrações das empresas.
A metodologia e o escopo desta avaliação tiveram como objetivo avaliar uma empresa em operação.
Portanto, exceto pelos custos e créditos tributários, quaisquer custos relacionados a despesas
normalmente incorridas na eventual realização de ativos ou pagamento de passivos, bem como os
relacionados a processos de falência ou liquidação de empresas (going concern), tais como, rescisões,
custos relativos a disputas judiciais, contratação de terceiros (advogados, assessores, etc.) não foram
consideradas em nossos cálculos.
Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos:
 Leitura e análise dos balancetes fornecidos pela administração da PPLA Participations e PPLA
Investments;
 Análise das contas de ativo e passivo registradas no balanço patrimonial da PPLA Participations e
PPLA Investments, visando identificar os itens suscetíveis a ajustes, bem como o cálculo de seus
prováveis valores de mercado;
 Ajuste dos demonstrativos contábeis aos seus valores de mercado com base no resultado de nossas
análises;
 Cálculo do valor de mercado do patrimônio líquido da PPLA Participations se encontra no Capítulo
5 deste relatório.
O trabalho de avaliação da Planconsult utilizou como base as seguintes informações:
 Demonstrações Financeiras da Companhia e da PPLA Investments em 31 de dezembro de 2018 e 31
de dezembro de 2017, revisadas e auditadas, respectivamente, pelos auditores independentes dessas
companhias;
 Laudos de Avaliação das empresas investidas da PPLA Investments;
 Demonstrativos de cálculo dos ajustes de valores para a data base de 31 de dezembro de 2018,
relatórios de desempenho e contratos diversos relacionados às operações de crédito (ativas e passivas);
 Entrevistas com executivos em relação aos critérios de ajuste dos ativos da PPLA Participations e
controles de operações de empréstimos e de dívidas, entre outros detalhes.
Este trabalho não se constitui em nenhuma auditoria das demonstrações contábeis utilizadas, nem de
quaisquer outras informações contidas neste relatório e, portanto, não deverá ser interpretado como tal.
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5. VALOR DA COMPANHIA PELOS DIFERENTES CRITÉRIOS
5.1 Valor do patrimônio líquido contábil
O valor da PPLA Participations é de R$0,13 por unit com base no critério de patrimônio líquido contábil.
(valores em milhares de reais)

31.12.2018

Ativo
Portfólio de entidade de investimento

3.799

Total do ativo

3.799

Total do patrimônio líquido

3.799

Total do passivo e patrimônio líquido

3.799

Número de units

28.146.673

Preço por unit (em reais)

0,13

Preço por BDR

0,04

5.2 Valor do patrimônio líquido ajustado a preços de mercado
As premissas de valores que serviram de base para a presente avaliação referem-se a posição patrimonial
dos balanços revisados pelos auditores independentes em 31 de dezembro de 2018, complementados por
outras informações contidas em laudos, documentos e memórias de cálculo, todos fornecidos pelos
administradores da Companhia. Algumas contas do Ativo e do Passivo podem estar com seus valores
originais contábeis zerados, de acordo com os balanços recebidos da Companhia e PPLA Investments.

5.2.a. Registro Contábil dos Ativos e Passivos
A Companhia adotou o pronunciamento contábil IFRS 10 – Demonstrações Consolidadas o que implicou na
descontinuidade de consolidação da companhia controlada PPLA Investments; e como consequência, para
31 de dezembro de 2018, o balanço patrimonial da Companhia apresenta apenas as rubricas Portfólio de
Entidade de Investimento que corresponde ao investimento na PPLA Investments e patrimônio líquido.
(valores em milhares de reais)

31.12.2018

Ativo
Portfólio de entidade de investimento

3.799

Total do ativo

3.799

Total do patrimônio líquido

3.799

Total do passivo e patrimônio líquido

3.799

De forma a facilitar a compreensão dos ativos e passivos detidos indiretamente pela Companhia,
apresentamos abaixo a descrição desses ativos e passivos detidos pela PPLA Investments. Tendo em vista
que todas as atividades operacionais relacionadas a Companhia se encontram nas empresas investidas da
PPLA Investments, são descritos a seguir os procedimentos contábeis aplicados a cada uma das classes
contábeis da PPLA Investments para a mensuração dos ativos e passivos:
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Grupo de contas

Descrição

Caixa e equivalentes de
caixa

Os saldos de depósitos bancários e aplicações financeiras da
Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2018 são
classificados nesse grupo de contas e são mensurados pelo valor
justo.

Ativos financeiros ao valor
justo no resultado – títulos e
valores mobiliários

Esta rubrica é composta basicamente por títulos corporativos
negociados em mercado e por depósitos interbancários, ambos
emitidos pelo BTG Pactual S.A. e são mensurados pelo valor justo.

Ativos financeiros ao valor
justo
no
resultado
–
Portfolio de entidade de
investimento

Essa rubrica é composta basicamente por:
 Investimentos em Merchant Banking, realizados diretamente
ou através de veículos de investimento (incluindo fundos que
também são investidos por terceiros), em um grupo diversificado de
empresas localizadas principalmente no Brasil.
 Empréstimos a entidades de Merchant Banking que possuem
remuneração vinculados a juros e performance das companhias
(equity kicker).
 Investimentos no BTG Pactual Absolute Return II Master Fund
LP (“ARF II”), cujo gestor é o Banco BTG Pactual S.A., que possui
instrumentos financeiros diversos, tais como: instrumentos de
renda fixa, ações, moedas, câmbio, derivativos, commodities,
hipotecas e taxas de juros.
Esses investimentos são mensurados a valor justo por meio das
abordagens de mercado; de receita (ou fluxo de caixa descontado);
e custo (ou custo de reposição do ativo).

Investimentos designados ao
valor justo por meio de
outros
resultados
abrangentes

Essa rubrica é composta também por investimentos em Merchant
Banking, realizados diretamente ou através de veículos de
investimento (incluindo fundos que também são investidos por
terceiros), em um grupo diversificado de empresas localizadas
principalmente no Brasil. Esses investimentos são mensurados a
valor justo por meio das abordagens de mercado; de receita (ou
fluxo de caixa descontado); e custo (ou custo de reposição do
ativo).
Esses investimentos também são mensurados a valor justo por meio
das abordagens de mercado; de receita (ou fluxo de caixa
descontado); e custo (ou custo de reposição do ativo).

Empréstimos e recebíveis

Essa rubrica é composta substancialmente por empréstimos aos
sócios do Grupo BTG Pactual e está mensurado a valor justo.

Passivos financeiros ao valor
justo
no
resultado
–
Instrumentos
financeiros
derivativos

Correspondem basicamente a instrumentos derivados de câmbio e
estão mensurados a valor justo.

Passivos financeiros

Correspondem basicamente a empréstimos cujas contrapartes são
bancos nacionais e estrangeiros; e notas emitidas em um programa
(offering programme). Ambos os passivos estão mensurados a valor
justo.
Correspondem direitos e obrigações de naturezas diversas,
geralmente com alta liquidez e prazo de pagamento e vencimento
menor que 90 dias. Esses ativos e passivos estão mensurados a valor
justo.

Outros ativos e passivos
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A Instrução Normativa CVM 361, em seu ANEXO III, recomenda as metodologias que devem ser utilizadas
nas avaliações de empresas. O quadro a seguir apresenta as metodologias utilizadas e as razões da não
utilização de outras metodologias para cada caso. Nos capítulos 5.2.b, 5.2.b.1 e 5.2.b.2 abaixo estão
apresentadas em maiores detalhes a conduta adotada na determinação do valor justo a mercado objeto
da presente avaliação.
Metodologias
DCF – Fluxo de Caixa

Ativos Avaliados

Justificativa da utilização e não
utilização
Para
os
demais
ativos,
tal
metodologia não foi aplicada por não
refletir a melhor representação de
valor.

Latte
Estre
CCRR
BodyTech

Preço Médio Ponderado Ações

UOL

Para
os
demais
ativos,
tal
metodologia não foi aplicada por não
refletir a melhor representação de
valor.

Deep Sea
Múltiplos de Transações

Tal metodologia não foi aplicada por
não refletir a melhor representação
de valor para os ativos do portfólio de
investimentos.

Patrimônio Líquido Contábil

Tal metodologia não foi aplicada por
não refletir a melhor representação
de valor para os ativos do portfólio de
investimentos.

Patrimônio Líquido Real

Portfolio de entidades de
investimentos
(Ativos
Florestais e Br Pec)

Para
os
demais
ativos,
tal
metodologia não foi aplicada por não
refletir a melhor representação de
valor.

5.2.b. Método de avaliação dos Ativos e Passivos
Dentre os critérios de avaliação, o que consideramos mais adequado à definição do preço justo da PPLA
Participations é o de avaliação pelo Patrimônio Líquido a Valor de Mercado, em face de análise
comparativa com as outras metodologias previstas na Instrução 361 da CVM. A Instrução CVM 361, em seu
ANEXO III, dispõe sobre critérios de avaliação Econômico-Financeira e orienta, em detalhes, a forma de
elaboração dos respectivos Laudos, amplamente aceitos pelo mercado de avaliações.
Como descrito anteriormente, a Companhia adotou o pronunciamento contábil IFRS 10 – Demonstrações
Consolidadas o que implicou na descontinuidade de consolidação da companhia controlada PPLA
Investments; e como consequência, para 31 de dezembro de 2018, o balanço patrimonial da Companhia
apresenta apenas as rubricas Portfólio de Entidade de Investimento que corresponde ao investimento na
PPLA Investments e patrimônio líquido.
De forma a facilitar a compreensão dos ativos e passivos detidos indiretamente pela Companhia,
apresentamos abaixo a descrição desses ativos e passivos detidos pela PPLA Investments:
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5.2.b.1 Contas do Ativo
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: refere-se aos saldos bancários em conta corrente, aplicações
financeiras e numerário em tesouraria, cujos valores já estão a valor presente, na data de 31 de dezembro
de 2018;
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO NO RESULTADO: refere-se ao portfólio de investimentos mantidos
pela Companhia, a seguir discriminados com seus respectivos conteúdos:
a. Títulos e valores mobiliários: contempla títulos corporativos emitidos pelo BTG Pactual S.A. – Agencia
Cayman e depósitos interbancários emitidos pelo BTG Pactual S.A. – Agencia Cayman. O balanço auditado
de 31 de dezembro de 2018 registrou, a valor justo, o montante de R$ 30.158 mil.
b. Quotas de fundos de investimentos: é um fundo de investimento em mercados globais, que
normalmente possui uma maior gama de investimentos e negociação de ativos do que outros fundos, mas
que está aberto apenas para o investimento de determinados tipos de investidores especificados pelos
reguladores. Estes fundos têm carteiras híbridas compostas por uma mistura de renda fixa, ações,
moedas, câmbio, derivativos, títulos, commodities, hipotecas e taxas de juros. Estes fundos geralmente
empregam uma ampla variedade de estratégias de investimento, e fazem uso de técnicas tais como
vendas a descoberto e alavancagem. Em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Investments possuía
investimento no BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (“ARF II”) no valor de R$5.378 mil, foi
mantido o valor contábil por ser idêntico ao valor justo.
c. Portfolio de entidades de investimentos: refere-se aos Fundos de Investimento e Participações – FIP,
Subsidiarias, Coligadas e Controladas em Conjunto, abaixo identificadas.
i.

BrPec Agropecuária S.A. (por meio de FIP): empresa agropecuária com foco na produção de soja,
milho e gado. A PPLA possui 100% do capital social dessa entidade e esse investimento é avaliado
com base nos requerimentos do IAS 40 Investiment Property (CPC 28 - Propriedade para
Investimento). O valor justo dessa rubrica provém de laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada aplicando-se o desconto de liquidez;

ii.

Timber XI SPE S.A.: a PPLA possui 15,6% dessa empresa e nenhum ajuste ao valor contábil é
necessário pois, o valor contabilizado considera todos os ajustes de valor justo requeridos, com base
em laudos de avaliação dos ativos biológicos, preparados por avaliadores independentes em linha
com o IAS 40 - Investiment Property (CPC 28 - Propriedade para Investimento) e IAS 41 - Agriculture
(Ativos biológicos). O valor justo das florestas está deduzido das exaustões e ajustadas pelas novas
formações de florestas;

iii.

Timber IX Participações S.A.: a PPLA possui 15,6% dessa empresa e nenhum ajuste ao valor contábil
é necessário pois, o valor contabilizado considera todos os ajustes de valor justo requeridos, com
base em laudos de avaliação dos ativos biológicos, preparados por avaliadores independentes em
linha com o IAS 40 - Investiment Property (CPC 28 - Propriedade para Investimento) e IAS 41 Agriculture (CPC 29 - Ativos biológicos). O valor justo das florestas está deduzido das exaustões e
ajustadas pelas novas formações de florestas;

iv.

BTG Pactual Santa Terezinha Holding S.A.: a PPLA possui 15,6% dessa empresa e nenhum ajuste ao
valor contábil é necessário pois, o valor contabilizado considera todos os ajustes de valor justo
requeridos, com base em laudos de avaliação dos ativos biológicos, preparados por avaliadores
independentes em linha com o IAS 40 Investiment Property (CPC 28 - Propriedade para
Investimento) e IAS 41 - Agriculture (CPC 29 - Ativos biológicos). O valor justo das florestas está
deduzido das exaustões e ajustadas pelas novas formações de florestas;

v.

Fazenda Corisco Participações S.A.: a PPLA possui 15,6% dessa empresa e nenhum ajuste ao valor
contábil é necessário pois, o valor contabilizado considera todos os ajustes de valor justo
requeridos, com base em laudos de avaliação dos ativos biológicos, preparados por avaliadores
independentes em linha com o IAS 40 Investiment Property (Propriedade para Investimento) e IAS
41 - Agriculture (CPC 29 - Ativos biológicos). O valor justo das florestas está deduzido das exaustões
e ajustadas pelas novas formações de florestas;
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vi.

Empréstimos – Investimentos em Merchant Banking: essa rubrica considera empréstimos concedidos
à Leader (R$609 milhões), B&A Mineração (R$12 milhões), e BR Pharma (R$57 milhões). Todos os
empréstimos corporativos são avaliados através de modelos financeiros de fluxos de caixa
descontados, considerando os riscos de recuperação operacional e capacidade futura de geração
de caixa. Nenhum ajuste ao valor contábil é requerido, pois todos esses ativos estão avaliados pelo
seu valor justo.

Em relação específica a exposição da Companhia à Brasil Pharma, que se encontra em recuperação
judicial e publicou um laudo para avaliação do valor das suas ações em função do processo de saída do
segmento especial de listagem “Novo Mercado”, esclarece-se que na determinação do valor justo dos
empréstimos e debêntures, aqui avaliados de forma consolidada e, portanto, abrangendo toda a
exposição de crédito atualmente existente da Companhia perante a Brasil Pharma (incluindo DIP Finance
concedido após o processo de recuperação judicial), consideramos os fluxos de caixa baseados em seu
plano de recuperação judicial que estabelece carência de juros e principal por um período de 15 anos.
Em função da elevada taxa de desconto devido a recuperação judicial e incertezas do processo e
consequentemente de recebimento, atribuímos o valor de 5% dos respectivos valores nominais e
chegamos ao valor consolidado de R$57 milhões.
Os documentos pertinentes a todos os subitens deste tópico “c” fornecidos pela PPLA Participations
englobam informações referentes a laudos de avaliação executados por empresas independentes.
d. Instrumentos financeiros derivativos: O valor contabilizado representa o valor justo dos instrumentos
financeiros derivativos, em moeda de origem USD, na data de 31 de dezembro de 2018, convertidos para
reais pela taxa Ptax vigente na referida data.
e. Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes: em decorrência
da adoção antecipada do IFRS 9, a PPLA Investments passou a apresentar parte do seu portfólio de
entidade de investimento como investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
Investimentos em Merchant Banking consistem em investimentos, realizados diretamente ou através de
veículos de investimento (incluindo fundos que também possuem investimentos de terceiros), em um
grupo diversificado de carteiras de empresas localizadas principalmente no Brasil. Investimentos de
Merchant Banking geralmente são estruturados por meio de transações negociadas de forma privada com
objetivo de desinvestimento num período de quatro a dez anos.
i.
UOL: o valor justo da UOL considera a média dos preços do ano em questão e a quantidade de ações
que a UOL possui de PagSeguro em 31 de dezembro de 2018, além do valor dos outros negócios da UOL,
avaliados através de laudo de avaliação preparado por consultor independente. Ao resultado apurado
aplica-se o percentual de participação indireto que a PPLAInv possui no ativo em questão, cerca de 2,3%
na data-base.
ii. Estre: valor justo desta rubrica é derivado da metodologia de fluxo de caixa descontado e múltiplos
sobre capital investido, assumindo a quantidade de ações que a PPLA, direta e indiretamente, possui da
Estre em 31 de dezembro de 2018.
iii. CCRR: mantido o valor contábil por não ter apresentado sinal de ajuste a mercado, uma vez que o
valor contabilizado considera a projeção de fluxos de caixas futuros da Companhia, e é a melhor
representação de valor para esse ativo. Ao resultado apurado aplica-se o percentual de participação que
a PPLAInv possui no ativo em questão.
iv. BodyTech: mantido o valor contábil por não ter apresentado sinal de ajuste a mercado, uma vez que
o valor contabilizado considera a projeção de fluxos de caixas futuros da Companhia, e é a melhor
representação de valor para esse ativo. Ao resultado apurado aplica-se o percentual de participação que
a PPLAInv possui no ativo em questão.
v. Deep Sea: valor justo desta rubrica considera o preço de fechamento e quantidade de ações que a
PPLA, direta e indiretamente, possui da Deep Sea em 31 de dezembro de 2018.
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vi.

BR Pharma: trata-se de uma dívida, contabilizada a valor justo.

vii. Outros ativos e passivos dos fundos: o valor justo desta rubrica está composto de ativos e passivos
referentes a investimentos em Merchant Banking, contabilizados pelo seu valor justo.
Os documentos pertinentes a todos os subitens deste tópico “e” fornecidos pela PPLA Investments
englobam informações referentes a laudos de avaliação executados por empresas idôneas do mercado e/ou
empresas de auditoria.
EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS: o valor justo desta rubrica se compõem dos valores de empréstimos a sócios
do grupo BTG Pactual em 31 de dezembro de 2018, compostos de operações em reais, dólar e libra esterlina,
convertidos para reais, quando necessário pelas correspondentes taxas de fechamento na data acima
mencionada.

5.2.b.2 Contas do Passivo
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS: o valor de justo desta rubrica refere-se ao prêmio de opção
do contrato entre Banco BTG Pactual e a PPLAInv, calculado em USD, convertido para reais pela taxa
Ptax vigente na data de 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, PPLA Investments possui uma posição passiva de opção no valor de R$20.875
mil, cujo valor nocional é de R$3.587.255 mil. O instrumento financeiro derivativo foi classificado como
nível 3 de valor justo durante o semestre findo em 31 de dezembro de 2018.

PASSIVOS FINANCEIROS:
a. Empréstimos obtidos no Exterior: o valor justo desta rubrica se compõe dos saldos de empréstimos do
exterior para a PPLA Investments na data de 31 de dezembro de 2018, que são compostos de operações
em USD, convertidos para reais pela correspondente taxas Ptax na data acima mencionada.
b. Títulos de médio prazo: refere-se ao programa de notas que a PPLA Investment emitiu para financiar
suas operações ao longo dos últimos quatro anos. A exposição total está avaliada ao valor justo e nenhum
ajuste é necessário.

5.2.c

Resultado do Patrimônio Líquido Contábil

De forma a facilitar a compreensão do Patrimônio Líquido Contábil, apresentamos, no quadro a seguir,
os respectivos valores dos ativos e passivos detidos indiretamente pela Companhia em 31 de dezembro de
2018:
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Descrição das contas
ATIVO TOTAL (A)
Caixa e equivalentes de caixa

Balanço auditado
2.354.927
146.343

Ativos financeiros ao valor justo no resultado

844.756

Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimentos
Investimentos em mercados globais

30.158
814.598
5.378

Quotas de fundos de investimentos
Investimentos em Merchant Banking

5.378
809.220
148.382
12.157
79.694

BrPec Agropecuária S.A. "FIP"
Timber XI SPE S.A.
Timber IX Participações S.A.
BTG Pactual Santa Terezinha Holding S.A.
Fazenda Corisco Participações S.A.
Empréstimos - Investimentos em Merchant Banking

14.263
19.287
609.346

Empréstimos - União de Lojas Leader
Empréstimos - BR Pharma S.A.
Empréstimos - B&A Mineração S.A.

56.887
12.093

Empréstimos concedidos
Outros - Inclui passivos financeiros contratados pelas subsidiárias
Instrumentos financeiros derivativos
Posição ativa de opção
Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
UOL
Estre
CCRR
BodyTech
Deep Sea Group
Outros ativos e passivos dos fundos
Empréstimos e recebíveis

999.105
(1.141.994)
600.271
475.491
89.489
65.129
19.121
2.739
(51.698)
746.885

Partners

734.648

Outros empréstimos e recebíveis
Outros ativos

12.237
16.672

PASSIVO TOTAL (B)
Instrumentos financeiros derivativos

2.348.081
20.875
20.875

Premio de opção global - downside protection
Passivos financeiros derivativos
Empréstimos Obtidos no Exterior

2.315.165
2.024.190
2.024.190

Empréstimos Obtidos no Exterior
Títulos de Médio Prazo

290.975
290.975
12.041

Operações de médio prazo
Outros passivos
Patrimônio Líquido PPLA Investiments (C=A-B)
% Participação PPLA Participations (D)

6.846
28%

Patrimônio Líquido - PPLA Participations (E=C*D)

1.918
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Com base no objetivo, escopo, metodologia e dados fornecidos pelos administradores da Companhia, o
Patrimônio Líquido a Valor Contábil da PPLA Participations Ltd, em 31 de dezembro de 2018, é de R$1,918
milhões de reais, correspondente a R$0,07 por unit.

5.2.c.1 Premissas de avaliação dos principais ativos
 Investimentos em Merchant Banking – Ativos florestais e agropecuários
O valor justo dos ativos florestais da PPLA Participations é mensurado através da metodologia do fluxo
de caixa descontado, que considera o valor econômico de um negócio diretamente relacionado ao valor
presente dos fluxos de caixa líquidos gerados pela lucratividade de suas operações no futuro.
O valor justo dos ativos biológicos corresponde à projeção dos fluxos de caixa futuros de acordo com o
ciclo de produtividade projetado das florestas, levando-se em consideração as variações de preço e
crescimento dos ativos biológicos.
A avaliação dos ativos biológicos por seu valor justo considera certas estimativas tais como: preço de
madeira, taxa de desconto e volume de produtividade.
Já os investimentos agropecuários são avaliados pelo Valor de Mercado, obtido pelo Método Comparativo
Direto de Dados do Mercado (NBR 14653-3/04 ABNT) e seguindo normas do IBAPE - Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia e da NBR 37.18453-3/04 da ABNT.
Resumo da avaliação de Timber IX Participações S.A.:
Descrição do ativo: em 1º de julho de 2014 foi constituída a Timber IX Participações S.A., que tem como
objeto social a participação em outras sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, na
qualidade de sócia, acionista ou quotista, bem como a prestação de serviços administrativos e a gestão
e a comercialização de bens próprios.
Os ativos biológicos da Timber IX Participações S.A. foram adquiridos em 12 de junho de 2015, através
da incorporação da Timber Princesa SPE S.A. Em 31 de dezembro de 2018 o portfolio de ativos era
composto por plantações de Pinus e Eucalipto nas seguintes fazendas:
Princesa I – localizada no estado de São Paulo, entre os municípios de Barra do Chapéu, Apiaí, Itapirapuã
Paulista, Ribeirão Branco, Nova Campina, Itapeva, Itararé, Itaberá, Buri, Paranapanema, Coronel
Macedo, Itaporanga, Ribeira e Tejupá. São 8.947 hectares de floresta de Pinus e Eucalípito.
Valor – localizada nos estados de São Paulo e Paraná, entre os municípios de Jaguariaíva, Doutor Ulysses
e Sengés (Paraná), e Itapirapuã Paulista, Itapeva, Itararé, Nova Campina e Ribeira, (São Paulo). São 3.095
hectares de floresta de Pinus e Eucalipto.
Santa Maria – localizada no estado do Paraná entre os municípios de Campina do Simão, Cantagalo, Cruz
Machado, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Santa Maria do Oeste, Turvo and Virmond. São 7.620
hectares de floresta de Pinus e Eucalipto.
Conclusão de valor (em reais mil):
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Outros ativos em Investimentos em Merchant Banking – Ativos florestais e agropecuários:
Timber XI SPE S.A. - Em 12 de julho de 2016 foi constituída a Timber XI SPE S.A. (Companhia), que tem
como objeto social: (a) a comercialização de produtos florestais e derivados; (b) a realização de
investimentos em ativos florestais e derivados, e; (c) a participação em outras sociedades como sócia ou
acionista. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía 4.993 hectares de florestas formadas,
desconsiderando as áreas de preservação permanente e reserva legal que devem ser mantidas para
atendimento à legislação ambiental brasileira (total cerca de 6,514 hectares).
BTG Pactual Santa Terezinha Holding S.A. - A BTG Pactual Santa Terezinha Holding S.A. é um veículo de
investimento não operacional que tem como objetivo realizar investimentos em empresas operacionais
do segmento de florestas visando exploração, cultivo e posterior comercialização de madeira. Em 26 de
novembro de 2013, a Companhia adquiriu 100% de participação na Fazenda Santa Terezinha Participações
S.A.
A Fazenda Santa Terezinha S.A. tem como objeto social a participação societária e realização de
investimentos em sociedades de todos os tipos no Brasil e/ou no exterior. O investimento compreende
em um conjunto de 6 fazendas, totalizando 25.345,7 hectares. As propriedades são manejadas para a
produção de biomassa, carvão para a indústria de ferro-gusa e cavacos de madeira para exportação.
Fazenda Corisco Participações S.A. - A Fazenda Corisco Participações S.A. (atual denominação da BTG
Pactual SCFLOR & São Lourenço Holding S.A.) é um veículo de investimento operacional que tem como
objetivo a realização de investimentos em sociedades de todos os tipos no Brasil e/ou no exterior. Em 30
de dezembro de 2016, a Companhia incorporou a BGTI São Lourenço Holding S.A, mediante aprovação
em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data.
A Fazenda Corisco Participações S.A. participa com 100% no capital social da São Lourenço
Empreendimentos Florestais Ltda., que possui como atividade preponderante a realização de atividades
de formação de florestas para a comercialização de madeiras de reflorestamento, no mercado interno e
externo, arrendamento de terras, a execução de projetos de silvicultura e produção de carvão vegetal
sustentável, tendo como objetivo a geração de créditos de carbono nos moldes do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto. O investimento compreende cerca de 29.884
hectares.
BrPec Agropecuária S.A. - Fazenda de uso misto entre os municípios de Miranda e Corumbá - MS com
132.660,9 hectares. O Valor Médio Saneado e Homogeneizado por hectare do imóvel avaliado é de R$
5.359,86, totalizando o valor da terra nua em R$ 663.740,4 mil, somado o valor das pastagens em R$
67.584,0 mil, e valor das benfeitorias em R$29.556,8 mil. Valor total da fazenda é R$ 760.881,2 mil. Além
dos ativos, a BrPec possui também dívidas contraídas por meio de empréstimos, letras de crédito
imobiliário e do agronegócio que totalizam R$607 milhões em 31 de dezembro de 2018. Dessa forma, o
valor justo estimado da BrPec corresponde ao somatório dos seus ativos deduzidos dos seus passivos,
conforme quadro a seguir:
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Em R$ milhares
Valor da fazenda
Outros ativos e passivos operacionais
Dívida (CRI, CRA e outros instrumentos)
Equity Value

31/12/2018
760,881
-5,009
-607,490
148,382

 Investimentos em Merchant Banking – Empréstimos e finaciamentos
A PPLA Participations possui cédulas de crédito bancário emitidas pela União de Lojas Leader S.A. e
Legion I Participações Ltda (apresentadas como “Leader”), Brasil Pharma S.A. e B&A Mineração. O valor
justo do ativo é mensurado através da metodologia do fluxo de caixa descontado, que considera o valor
econômico de um negócio diretamente relacionado ao valor presente dos fluxos de caixa líquidos gerados
pela lucratividade de suas operações no futuro.
Resumo da avaliação do Empréstimo para União de Lojas Leader e controlador:
Descrição do ativo: A União de Lojas Leader S.A. foi constituída em 1951 no município do Rio de Janeiro,
tem como principal objetivo social a exploração da comercialização de artigos de vestuário, cama, mesa,
banho, brinquedos e utilidades domésticas.
A Leader é uma companhia líder de varejo de vestuário, com receita líquida de mais de R$ 1,0 bilhão e
operações em lojas físicas no segmento de varejo; e operações de crédito através da LeaderCard. A
companhia tem aproximadamente 100 lojas localizadas em mais de 10 estados brasileiros, concentradas
no Rio de Janeiro e em São Paulo.
De acordo com a Administração da companhia, devido as condições economicas desafiadoras, a
continuidade da Leader necessitou de uma reestruturação do modelo de negócio compativel com a nova
realidade do mercado e das suas dívidas correntes. Desta forma, em 29 de dezembro de 2016, a
companhia protocolou o Plano de Recuperação Extrajudicial, plano este essencial para garantir a
superação da crise econômico-financeira atual, e consequentemente, a preservação de suas atividades.
A capacidade da companhia em honrar suas dívidas dependerá do seu desempenho futuro, que será
afetado pelas condições econômico financeiras do negócio e outros fatores inerentes. Esperamos o
recebimento de parte relevante da dívida a partir de 2022, quando é esperado que a companhia recupere
sua capacidade de geração de caixa operacional para o pagamento da dívida.
O valor justo desse instrumento de dívida considerou a expectativa de recebimento oriunda da geração
de caixa operacional da Leader, descontado pela taxa de desconto de CDI acrescido de um spead
(aproximadamente CDI + 10% a.a). O resultado dessa avaliação indica valor de R$ 609 milhões, para o
valor do crédito detido pela PPLA Investments.
Outros ativos em Investimentos em Merchant Banking – Empréstimos e finaciamentos
BR Pharma: A Brasil Pharma S.A. tem como objetivo o comércio varejista de medicamentos, perfumarias,
cosméticos, dermocosméticos, produtos de higiene pessoal e de beleza. A Brasil Pharma entrou em
recuperação judicial e, portanto, o desempenho do crédito dependerá da capacidade do negócio
implantar de forma bem-sucedida seu plano de recuperação. A exposição é resultado da avaliação do
valor justo realizada no exercício, no âmbito da significativa piora operacional que impactou a
capacidade da empresas honrar suas dívidas.
O fluxo de caixa projetado esperado representa nossas estimativas de recuperação do crédito, e leva em
consideração o plano de recuperação apresentado e aprovado pelos credores, que considera um desconto
de 100% sobre o saldo devedor da dívida original, e nenhum desconto sobre o saldo devedor atraves do
instrumento dip financing. Crédito detito totalmente pela PPLA Investments.
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B&A Mineração: uma empresa brasileira de capital fechado, cujo objetivo social prevê explorar
oportunidades de investimento no setor de mineração, incluindo aquisição de ativos minerais,
participação em outras sociedades que explorem atividades minoradora e estabelecimento de parcerias
e joint ventures para estes objetivos. Crédito detito totalmente pela PPLA Investments.
 Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
O valor justo desses investimentos é mensurado através (i) da metodologia do fluxo de caixa descontado,
que considera o valor econômico de um negócio diretamente relacionado ao valor presente dos fluxos de
caixa líquidos gerados pela lucratividade de suas operações no futuro; (ii) por múltiplos de mercado, que
considera valor da firma por EBITDA de empresas compráveis ou o valor do equity pelo lucro das empresas
comparáveis; e (iii) pelo preço das ações de mercado, conforme atribuído por investidores de mercado,
quando aplicável. O ativo mais relevante corresponde ao investimento na UOL – Universo Online S.A.
Resumo da avaliação de UOL – Universo Online S.A.:
A avaliação do valor justo da UOL considera (i) a cotação média do ano de 2018 na bolsa de valores (NYSE)
do seu principal ativo (participação controladora em PAGSEGURO), e (ii) valor das demais operações da
UOL.
O Universo Online S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado fundada em abril de 1996, com sede
no município de Sâo Paulo, SP e, em conjunto com suas emrpesas controladas, tem por objeto social o
desenvolvimento de atividades de internet e afins, a comercialização e veiculação de publicidade, a
intermediação no comércio de produtos e comercialização de assinaturas por meio eletrônico e a
participação em outras empresas comerciais civis, cujo objeto social seja relacionado as mesas
atividades, no Brasil e no exterior. A UOL apresentou em 31 de dezembro de 2018, R$ 4,0 bilhões de
receita líquida resultando em R$ 910 milhões de lucro líquido no exercício.
Outros ativos em investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:
Estre: A Estre Ambiental Inc fornece serviços ambientais relacionados a residuos para clientes municipais,
comerciais e industriais no Brasil e na Amética Latina. A empresa opera em quatro segmentos: serviços
de coleta e limpeza, aterro, óleo e gás e recuperação de valor. Em dezembro de 2017 ocorreu uma
operação que resultou na listagem da Estre Ambiental Inc na Nasdaq. A operação foi realizada mediante
ao aporte das ações detidas pelos acionistas da Estre Ambiental S.A. na Estre Ambiental Inc. Participação
indireta PPLA Investments: 19,90%.
CCRR (Auto Adesivos Paraná): A CCRR é uma socidade anônima de capital fechado com o objetivo de (a)
exploração dos ramos de indústria e comércio de auto adesivos de papel, plástico, eticquetas impressas,
(b) desenvolvimento e comercialização de produtos tags e produtos com a tecnologia RFID e (c) serviço
de pré-impressão em bobinas de PDV, entre outros. A avaliação de CCRR considera uma ponderação entre
o valor da avaliação através do fluxo de caixa descontado. Participação PPLA Investments: 30,10%.
Bodytech: A Bodytech é uma sociedade anônima de capital fechado com objetivo de exploração de
atividades esportivas em geral, inclusive academias de ginástica e musculação, prestação de serviços de
administração e gestão de academias e licenciamento de marcas e patentes. Participação PPLA
Investments: 10,40%.
Deep Sea Group: A Deep Sea Group tem como objetivo explorar as atividades voltadas para a atividade
marítima de afretamento, armação, manutenção, operação e reparação em embarcados em geral, bem
como serviços de proteção ambiental e em estaleiros. Avaliada pelo preço da ação na data-base.
Participação PPLA Investments: 0,40%.
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5.3 Valor do Patrimônio Líquido ajustado a Valores de Mercado e eventos
subsequentes ocorridos após a data base de 31/12/2018
Eventos Subsequentes
O item 5.2. desta avaliação não reflete eventos ocorridos após a data de emissão desse relatório. Os fatos
relevantes ocorridos entre a data-base da avaliação e a data de emissão deste documento, foram trazidos
ao conhecimento da Planconsult pelo BTG HOLDING e PPLA Investments, e estão mencionados abaixo.
- Latte: o valor contabilizado considera a projeção de fluxos de caixas futuros da Companhia e é a melhor
representação de valor para esse ativo. Ao resultado apurado aplica-se o percentual de participação que
a PPLA Investiments possui no ativo em questão. A marcação foi oriunda de laudo de avaliação com database 31/12/2018 confeccionado em março de 2019, com um resultado de valor de R$ 12.620,00 mil.
A Latte é composta, basicamente, de duas subsidiárias:
- LOGA: A LOGA foi criada em 2004 com o objetivo de oferecer serviços especializados de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares e dos serviços de saúde gerados no
Agrupamento Noroeste do Município de São Paulo.
A Empresa conta com uma frota com cerca de 300 equipamentos, e opera 24 horas, 7 dias por semana e
365 dias por ano. Coleta diariamente cerca de 6 mil toneladas de cerca de 1,7 milhões de pontos.
A Receita Bruta da empresa compreende um grupo de serviços de coleta de resíduos associados a uma
concessão oferecida pela Prefeitura da cidade de São Paulo e pela Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana (AMLURB) para prestação dos serviços de limpeza urbana. Esse contrato foi acordado com o prazo
de 20 anos com data de início em outubro de 2004. As projeções respeitaram os valores contratuais.
As deduções das receitas foram projetadas utilizando os impostos PIS/COFINS e ISS que representam,
respectivamente, 9.25% e 5.42% da Receita Bruta, conforme o histórico, ao longo de todo o período
projetivo.
Os custos e as despesas foram projetados conforme histórico e o Plano de Negócios da Empresa e
correspondem respectivamente, a 80,8% e 4,9% da Receita Líquida no período projetivo.
Para o cálculo da depreciação foi utilizado o saldo dos ativos fixos em 31/12/2018 e as taxas de
depreciação foram baseadas na depreciação histórica da Empresa.
A alíquota de Imposto de Renda considerada foi de 25%. Já a de Contribuição Social, 9%.
O CAPEX foi calculado com base no percentual sobre a Receita Líquida de 2,0% ao longo de todo o período
projetivo, para fins de manutenção das operações pelo prazo do contrato.
O capital de giro foi projetado de acordo com os prazos médios verificados em 2018.
Na presente avaliação, observando-se a característica da Empresa, foi considerado um horizonte de
projeção de seis anos, respeitando o prazo final do contrato vigente, dado que não há expectativa da sua
renovação. Por outro lado, foi considerado como valor terminal no último ano de projeção o valor do
imobilizado e capital de giro líquido.
A taxa de desconto apurada considera apenas o custo do capital próprio, dado que as dívidas foram
projetadas nos fluxos (fluxo de caixa para o acionista). O custo do capital próprio foi calculado através
do CAPM (Capital Asset Pricing Model) assumindo:
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- Taxa de Retorno do Ativo Livre de Risco: T-Bond de 30 anos com inflações americana e brasileira
projetadas pelos respectivos Bancos Centrais;
- Beta: beta médio das empresas que atuam no mesmo setor econômico;
- Alavancagem: média das empresas que atuam no mesmo setor econômico;
- Prêmio de Risco de mercado e de Tamanho.
Dadas as considerações acima descritas, chegou-se a um Equity Value, já considerando a participação da
Latte na subsidiária LOGA, de R$ 41 milhões
- Attend Ambiental: A Attend é fruto de uma parceria com a Sabesp, uma das maiores empresas de
saneamento do mundo. A empresa oferece soluções em tratamento de efluentes não domésticos para
clientes públicos e privados.
A Receita Bruta da Attend é dividida por linhas de tratamento de efluentes. Os preços são fixados de
acordo com a complexidade de tratamento da linha. A receita é calculada pelo produto do preço médio
(ajustado pelo IPCA) e pelo volume (previsto pelo Plano de Negócios da Empresa) de resíduos tratados
em cada linha de tratamento. Ambas as rubricas são projetadas de acordo com premissas da
administração.
As deduções das receitas foram projetadas utilizando os impostos PIS/COFINS e ISS que representam,
respectivamente, 9.25% e 2.00% da Receita Bruta, conforme o histórico, ao longo de todo o período
projetivo.
Os custos foram calculados através do produto do custo por metro cúbico (m³) de resíduo tratado pelo
volume total de todas as linhas de tratamento. O custo da tonelada foi reajustado conforme a inflação
durante todo o período projetivo.
As Despesas Gerais e Administrativas foram calculadas utilizando como referência os valores realizados
no ano de 2018 corrigidos pela inflação ao longo de toda a projeção.
Para o cálculo da depreciação foi utilizado o saldo dos ativos fixos em 31/12/2018 e as taxas de
depreciação foram baseadas na depreciação histórica da Empresa.
A alíquota de Imposto de Renda é de 25%. Já a de Contribuição Social é de 9%.
O CAPEX foi calculado com base no percentual sobre a Receita Líquida de 2,0% ao longo de todo o período
projetivo, para fins de manutenção das operações pelo prazo do contrato.
O capital de giro foi projetado de acordo com os prazos médios verificados em 2018.
Na presente avaliação, observando-se a característica da Empresa, foi considerado um horizonte de
projeção de dez anos e perpetuidade das operações com base no fluxo de caixa do último ano projetado.
A taxa de desconto apurada é a média ponderada entre o custo do capital próprio e do custo do capital
de terceiros (WACC). O custo do capital próprio foi calculado através do CAPM (Capital Asset Pricing
Model) assumindo:
- Taxa de Retorno do Ativo Livre de Risco: T-Bond de 30 anos com inflações americana e brasileira
projetadas pelos respectivos Bancos Centrais;
- Beta: beta médio das empresas que atuam no mesmo setor econômico;
- Alavancagem: média das empresas que atuam no mesmo setor econômico;
- Prêmio de Risco de mercado e de Tamanho.
Dadas as considerações acima descritas, chegou-se a um Equity Value, já considerando a participação da
Latte na subsidiária Attend, de R$ 42 milhões.
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Como supracitado, ambas as companhias foram avaliadas (por avaliador independente) dentro do escopo
de marcação dos FIPs nos quais são carregadas através das metodologias de fluxo de caixa descontado.
O valor apurado para a participação da Companhia está demonstrado abaixo:

Equity value LOGA
Equity value Attend

R$ mm
41.4
42.1

Equity value LATTE

83.6

FIP Principal (32% )
FIP Principal (4% )

26.8
3.3

% PPLA
35%
100%

9.4
3.3
12.7

- UOL: a avaliação considera a precificação da cotação de PAGS durante do segundo trimestre de 2019,
e não considera desconto de Holding, mesmo com a experiencia empírica (casos de Gerdau, Cosan, Itausa
e Bradespar) mostrando que há, sim, desconto, tanto no ambiente nacional quanto no internacional. A
taxa de câmbio utilizada também é a mais atualizada, para refletir o novo patamar de moeda da economia
brasileira e adequar esse investimento no exterior à realidade do ambiente doméstico. Resultando em
uma marcação adicional no valor do ativo de R$ 86,9 milhões.

Preço da Ação (média preços Abril e Maio 2019)
Ações de Pag Seguro detidas pela UOL
Valor de Pag Seguro para UOL
Cotação BRL / USD em 30/05/2019
Desconto de Holding
PagSeguro value

USD
milhões
USD mm
BRL
%

Outros ativos e passivos UOL

Ev. Subseq.
28.47
165.6
4,715.2
3.9720
0%
18,728.9
5,811.5

Valor Total UOL

24,540.4

FIP Principal (6.5%)
PPLA Investments (35.26%)

BRL mm
BRL mm

1,595.1
562

- Estre: Conforme Fato Relevante disponibilizado aos seus acionistas no dia 31 de Maio de 2019, a
Companhia celebrou, na mesma data, documentos definitivos para a venda de 100% da participação
acionária direta ou indiretamente por ela detida na Estre Ambiental, Inc. (“Estre”) para o Energy
Sustainable (“Energy Sustainable”), em transação que também envolveu a alienação de participação
detida na Estre pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Transação”). Pela conclusão da Transação, os vendedores
receberão, na presente data, um montante simbólico, e terão direito a um recebimento futuro de até R$
60 milhões caso (i) a mesma participação seja vendida a terceiro ou (ii) a Estre receba aportes de capital,
nos termos do instrumento que formaliza a Transação (“Earn-out”).
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Sem prejuízo da consumação nesta data da Transação acima descrita, a Energy Sustainable foi e continua
responsável por apresentar e auxiliar à AIMCo – Alberta Investment Management Corp. (“AIMCo”) - uma
das maiores e mais diversificadas gestoras de fundos de investimento do Canadá, com uma carteira de
investimentos de aproximadamente US$ 100 bilhões - a oportunidade de investimento na Estre e seus
ativos. A AIMCo, na presente data e simultaneamente à consumação da Transação, encaminhou à PPLA
carta por meio do qual afirma que continua analisando eventual investimento na Estre e caso tal
investimento seja realizado a PPLA terá direito ao Earn-out, observadas as condições acima e os termos
do instrumento que formaliza a Transação.
Diante do supracitado, foi apurado, abaixo, o potencial valor a ser recebido pela PPLA caso todas as
condições precedentes sejam alcançadas e as transações subsequentes sejam efetivadas:
ESTRE
R$
FIP Principal (PPLA)
FIP Turquesa (PPLA)
Banco
Total

% Capital Votante

Contábil em 31/12/2018
# ações

17.77%
9,097,026.00
2.13%
1,089,453.00
19.29%
9,875,718.00
39.19% 20,062,197.00

%

45.34%
5.43%
49.23%
100.00%

Contraprestação
Recebida
1,132.92
135.68
1,229.89
1,000.00

Earn-out (Sale Tail)

27,206,469.96 35%
3,258,226.40 100%
29,535,303.64 100%
60,000,000.00

9,593,001.31
3,258,226.40
12,851,227.71

Nota: Mesmo que o Fato Relevante forneça informações sobre transações futuras e cite uma potencial
contraparte interessada, não é praticamente certa a realização desses eventos, caracterizando tal ativo
como contingente por sua natureza nos termos do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes. De acordo com esse pronunciamento, ativo contingente é um ativo possível que resulta de
eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade. A entidade, portanto, não deve reconhecer
um ativo contingente.
Portanto, tal valor não foi considerado no cenário de sensibilidade. Entretanto, caso a venda mencionada
efetivamente ocorra e ainda seja nos valores necessários para alcançar o direito ao Earn-out, o impacto
desses R$ 12,8 milhões no Patrimônio Líquido da Companhia que corresponde a um ajuste no valor do
Laudo de R$ 0,13, passando, portanto, dos atuais R$ 0,17 para R$ 0,30 por unit.
- BR Pharma: Conforme fato relevante divulgado pela Companhia Brasil Pharma S.A. no dia 11 de junho
de 2019, naquela data a Companhia e sociedades do seu grupo ajuizaram, perante o Juízo da 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, requerimento de convolação de sua
recuperação judicial em falência.
Na ocasião, a Companhia esclareceu ao mercado os fatores e intercorrências que nortearam o pedido de
falência, destacando a impossibilidade de se obter novos recursos para assegurar o cumprimento das
obrigações previstas no seu plano de recuperação judicial, e a ausência de perspectivas de continuidade
operacional da Companhia.
Nesse contexto, a Companhia informa ter tomado conhecimento de que o pedido foi acolhido pelo Juízo
da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, que reconheceu a
inviabilidade da manutenção da empresa e do plano de recuperação judicial. Assim, o Juízo decretou a
falência da Companhia e das outras sociedades do seu grupo.
Vale ressaltar que ainda não existe a possibilidade de mensurar com 100% de acurácia os efeitos do
desdobramento do fato supracitado e, por isso, desconsideramos esse efeito na precificação do valor
econômico da Companhia no cenário sensibilizado de ajustes a mercado considerando os eventos
subsequentes.
O quadro a seguir apresenta a situação de valores justos que formam o Patrimônio Líquido a Valor de
Mercado, considerando os efeitos dos eventos subsequentes ocorridos após a data de 31 de dezembro de
2018.
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Balanço

Descrição das contas
ATIVO TOTAL (A)
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no resultado

Ajustes a

Valor Justo a Mercado

auditado
2.354.927
146.343

Mercabo
10.080
-

Sensibilizado
2.365.007
146.343

844.756

0

844.756

Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimentos

30.158
814.598

-

30.158
814.598

Investimentos em mercados globais
Quotas de fundos de investimentos
Investimentos em Merchant Banking

5.378
5.378
809.220
148.382
12.157

0
-

5.378
5.378
809.220
148.382
12.157

79.694
14.263
19.287

0
-

79.694
14.263
19.287

Empréstimos - Investimentos em Merchant Banking
Empréstimos - União de Lojas Leader

609.346
56.887
12.093
999.105

-

609.346

Empréstimos - BR Pharma S.A.
Empréstimos - B&A Mineração S.A.
Empréstimos concedidos

BrPec Agropecuária S.A. "FIP"
Timber XI SPE S.A.
Timber IX Participações S.A.
BTG Pactual Santa Terezinha Holding S.A.
Fazenda Corisco Participações S.A.

Outros - Inclui passivos financeiros contratados pelas subsidiárias
Instrumentos financeiros derivativos
Posição ativa de opção
Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangente
UOL
Latte
Estre
CCRR
BodyTech
Deep Sea Group
Outros ativos e passivos dos fundos
Empréstimos e recebíveis

(1.141.994)
600.271
475.491
89.489
65.129
19.121
2.739
(51.698)
746.885

Partners
Outros empréstimos e recebíveis
Outros ativos
PASSIVO TOTAL (B)
Instrumentos financeiros derivativos

734.648
12.237
16.672
2.348.081
20.875
20.875
2.315.165

Premio de opção global - downside protection
Passivos financeiros derivativos
Empréstimos Obtidos no Exterior

2.024.190
2.024.190

Empréstimos Obtidos no Exterior
Títulos de Médio Prazo

290.975
290.975
12.041

Operações de médio prazo
Outros passivos
Patrimônio Líquido PPLA Investiments (C=A-B)
% Participação PPLA Participations (D)

6.846
28%

Patrimônio Líquido - PPLA Participations (E=C*D)

1.918

10.080
86.949
12.620
(89.489)
10.080
28%
2.825

56.887
12.093
999.105
(1.141.994)
610.351
562.440
12.620
65.129
19.121
2.739
(51.698)
746.885
734.648
12.237
16.672
2.348.081
20.875
20.875
2.315.165
2.024.190
2.024.190
290.975
290.975
12.041
16.926
28%
4.743

Quantidade de ações

28.146.673

28.146.673

preço por unit

0,07

0,17

Nota 1: Após análise dos seus termos e condições, e considerando a data base do presente Laudo de avaliação,
entendemos que a transação entre partes relacionadas divulgada pela Companhia em 9 de abril de
2019 (“Capitalização da PPLA Investiments L.P. pela BTG MB Investments L.P.”) não influencia diretamente no
resultado do presente trabalho, considerando sobretudo o impacto imediato, eminentemente societário, apenas na
PPLA Investiments L.P., em um primeiro momento.
Nota 2: Após análise dos seus termos e condições, e considerando a data base do presente Laudo de avaliação,
entendemos que a transação entre partes relacionadas referentes a operação realizada em 28 de junho de 2019
(“Capitalização da PPLA Investiments L.P. pela BTG MB Investments L.P.”) divulgada pela Companhia em 1 de julho
de 2019, não influencia diretamente no resultado do presente trabalho, considerando sobretudo o impacto imediato,
eminentemente societário, apenas na PPLA Investiments L.P., em um primeiro momento. Já para as transações entre
partes relacionadas referentes as operações realizadas em 19 de junho de 2019 (“Cessão dos empréstimos aos
sócios”) e em 28 de junho de 2019 (“Emissão de Senior Floating Interest Note e pagamento pela PPLA Investments
L.P. à BTG MB Investments L.P., do Empréstimo”) divulgadas pela Companhia em 1 de julho de 2019, entendemos
que não há efeito econômico que modifique diretamente no resultado do presente trabalho.
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5.4 Valor através do preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações
(VWAP)

Quantidade de ações (PPLA Participations)

28.146.673

Conforme se verifica no quadro acima, o volume de negociação das ações é pouco relevante, não sendo,
portanto, a métrica mais adequada para inferência de preço.

O Anexo B contém o preço médio ponderado de cotação das ações da Companhia na bolsa de valores nos
12 (doze) meses imediatamente anteriores à publicação do fato relevante que deu notícia ao plano de
deslistagem dos BDR e entre a data de publicação de tal fato relevante e a data da divulgação do laudo
de avaliação.
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6. CONCLUSÃO
Com base no objetivo, escopo, metodologia e nos dados fornecidos pela empresa, o valor econômico,
com base Patrimônio Líquido ajustado a valores de mercado da PPLA Participations Ltd., em 31 de
dezembro de 2018, é de R$ 4.743 mil, equivalente a R$ 0,17 por unit. Dessa forma, o preço para cada BDR
Classe A e para BDR Classe B corresponde a uma fração igual a 1/3 (um terço) do preço por unit.
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7. GLOSSÁRIO
A seguir apresentamos as siglas e termos técnicos apresentados no presente Laudo. Vale ressaltar que no
corpo do Laudo procurou-se identificar no próprio local do texto o significado de cada termo, de natureza
abreviada, ou mesmo de caráter técnico.
Abreviações

Significado

a.a.

ao ano

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

Business Plan
CARG

Plano de Negócios

CAPEX

Compound Annual Growth Rate = taxa composta de crescimento anual
Capital Expenditure = capital utilizado para adquirir ou melhorar os bens físicos de uma empresa, tais como
equipamentos, propriedades e imóveis

CAPM (Capital Asset Pricing Model ) Modelo de "Precificação" de Ativos Financeiros
CIA.

Companhia

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

CORECON

Conselho Regional de Economia

CRA

Conselho Regional de Administração

CREA

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

CS

Contribuição Social

CR

Country Risk Premium = Prêmio de risco país, ou o custo adicional que um título de renda fixa do governo
brasileiro, denominado em dólares, pago sobre a taxa livre de risco dos Estados Unidos

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

DCF

Discount Cash Flow = Fluxo de Caixa Descontado

FCD

Fluxo de Caixa Descontado

EBIT
EBITDA
EBT
EMBI+
FCFF
FCFE

Earning before interest and taxes = lucro antes dos juros e do imposto de renda, ou seja o lucro operacional
gerado pela empresa antes de juros e impostos

Earning before interest and taxes, depreciation and amortization = lucro antes dos juros, do imposto de renda,
das despesas de depreciações e amortizações

Earnings before taxes = lucro antes do imposto de renda
Emerging Markets Bonds Index
Free Cash Flow to Firm (FCFF) = Fluxo de Caixa para Empresa
Free Cash Flow to Equity (FCFE) = Fluxo de Caixa para os Acionistas

FGV

Fundação Getúlio Vargas

INSS

Instituto Nacional da Securidade Social

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IR

Imposto de Renda

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica

ISO

International Organization for Standardization = Normas Internacionais de Padrões

ISS

Imposto Sobre Serviços

Kd
Ke

Cost of Debt = Custo Ponderado da Dívida
Cost of Equity = Custo do Capital Próprio

LAIR

Lucro Antes do Imposto de Renda

LTDA.

Sociedade Limitada

NCG

Necessidade de Capital de Giro

NIRE

Número de Identificação no Registro de Empresas

OPA

Oferta Pública de Ações

PDD

Provisão para Devedores Duvidosos

PIB

Produto Interno Bruto

PIS

Programa de Integração Social

PL

Patrimônio Líquido

PLR

Patrimônio Líquido Real

ref.

referente

rep.

reposição

Rf

Risk Free Rate = Taxa livre de risco

(Rm - Rf)

Excesso de retorno de mercado ou prêmio de risco do mercado em relação ao ativo livre de risco

S.A.

Sociedade Anônima

Selic

Sistema Especial e Liquidação e Custódia

SMC

Saldo Médio de Caixa

Spread

Diferença entre o preço de compra (demanda) e venda (oferta) de uma ação, título, ou transação monetária

β

Coeficiente que representa o risco do ativo em relação ao excesso de retorno do mercado
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8. ANEXOS
ANEXO A – Demonstrações financeiras auditadas da PPLA Participations Ltd em 31 de dezembro de 2018
e em 31 de dezembro de 2017.
ANEXO B – Preço médio ponderado de cotação das ações da Companhia na bolsa de valores nos 12 (doze)
meses imediatamente anteriores à publicação do fato relevante do plano de deslistagem dos BDR e entre
a data de publicação de tal fato relevante e a data da divulgação do laudo de avaliação.
ANEXO C – Comunicado PPLA Participations Ltd sobre Partes Relacionadas.
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ANEXOS

ANEXO A
Demonstrações financeiras auditadas da PPLA Participations Ltd.
em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017

PPLA Participations Ltd.
Demonstrações Contábeis
31 de dezembro de 2018
com relatório dos auditores independentes

PPLA Participations Ltd.
Demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
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Rua Castilho, 392 - 4º Andar
Brooklin - São Paulo - SP
CEP 04568-010
São Paulo - Brasil
T: +5511 5102-2510
www.bakertillybr.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2018
Aos
Administradores e Acionistas da
PPLA Participations Ltd.
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da PPLA Participations Ltd.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018,
e suas respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da PPLA Participations Ltd. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades autorizadas a
funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
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Incerteza significativa
Auditoria da Companhia PPLA Investments Ltd.
Em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Participations Ltd. possui investimentos no
montante de R$ 3.799 mil na Companhia PPLA Investments Ltd. avaliados pelo método
de equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras dessa investida foram
auditadas por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 29 de
março de 2019, sem modificação, contendo o parágrafo de Incerteza significativa
apresentado a seguir:
Continuidade operacional
A Companhia apresenta redução recorrente no Patrimônio Líquido ao longo dos últimos
exercícios, ocasionada principalmente por perdas decorrentes de marcações a mercado
negativas em seu portfólio de entidades de investimento e a reversão do quadro
deficitário depende do sucesso das iniciativas tomadas pela Administração. Essa
situação indica a existência de uma incerteza relevante que pode levantar dúvida
significativa sobre a sua continuidade operacional. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”)
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Mensuração de valor justo de instrumentos financeiros e derivativos complexos
e ilíquidos
A Companhia possui em seu portfólio de investimentos, instrumentos financeiros e
derivativos complexos e ilíquidos, os quais são precificados e registrados ao seu valor
justo. A mensuração desses instrumentos financeiros a valor justo requer da
Administração a utilização de modelos de precificação e premissas subjetivas, como a
utilização de inputs de informações tais como fluxo de caixa esperado, taxa livre de risco
e spread de risco de crédito, dentre outros. Devido à natureza desses instrumentos
financeiros, e considerando a complexidade e subjetividade em suas metodologias de
precificação, consideramos a mensuração dos instrumentos financeiros e derivativos
complexos e ilíquidos como um dos principais assuntos de auditoria.
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Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a revisão dos trabalhos de
especialistas envolvidos na precificação de instrumentos financeiros e derivativos
complexos e ilíquidos para nos ajudar na avaliação das metodologias de precificação e
premissas consideradas pela Administração na mensuração do valor justo desses
instrumentos financeiros.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a mensuração
do valor justo dos instrumentos financeiros e derivativos complexos e ilíquidos, que está
consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e
premissas adotados pela administração na mensuração do valor justo desses
instrumentos financeiros e derivativos complexos e ilíquidos, são aceitáveis no contexto
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Também avaliamos a adequação
das divulgações efetuadas pela Companhia na nota explicativa nº 5 das demonstrações
contábeis.
Transações com partes relacionadas
A Companhia é parte integrante de uma estrutura organizacional com diversos veículos
legais, no Brasil e no exterior, e realiza dentro do âmbito de suas operações, transações
com essas partes relacionadas. Devido ao grande número de partes relacionadas, ao
volume transacionado e ao risco inerente associado a estas transações, consideramos
as transações com partes relacionadas como um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a obtenção do entendimento
das políticas e procedimentos que a Companhia possui para identificar e mapear as
transações com partes relacionadas, além da obtenção de representação formal por
parte da Administração, a respeito da identificação de todas as partes relacionadas a
Companhia. Testamos, de forma amostral, as transações com partes relacionadas, bem
como a eliminação de seus efeitos, quando aplicáveis, nas demonstrações contábeis da
Companhia.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a avaliação das
transações com partes relacionadas, que está consistente com a avaliação da
administração, consideramos que as políticas e critérios adotados pela administração
na identificação e reconhecimento das transações com partes relacionadas, são
aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Também
avaliamos a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia e suas controladas
nas demonstrações contábeis.
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Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Revisamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da
Administração da PPLA Participations Ltd., cuja apresentação é requerida de acordo
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essas
demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos
anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os
seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração
demonstrações contábeis

e

da

governança

pelas

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis--Continuação
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 29 de março de 2019.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-031.269/O-1

Fábio Rodrigo Muralo
Contador CRC 1SP-212.827/O-0

Leonardo Boiani Antoniazzi
Contador CRC 1SP-255.559/O-5

Baker Tilly 4 Partners atuando como Baker Tilly é membro da rede global da Baker Tilly International Ltd., cujos membros são
pessoas jurídicas separadas e independentes.
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PPLA Participations Ltd.
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Ativo
Portfólio de entidades de investimento
Total do ativo
Patrimônio líquido
Capital social e prêmio de emissão
Ações em tesouraria
Outros resultados abrangentes
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

Nota
5

31/12/2018
3.799
3.799

31/12/2017
159.698
159.698

6
1, 6b

1.504.802
(2.954)
424.445
(1.922.494)
3.799

1.504.802
(2.954)
417.388
(1.759.538)
159.698

3.799

159.698

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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PPLA Participations Ltd.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto prejuízo por ação)
Perda com portfólio de investimento, mensurado ao valor justo
Prejuízo operacional
Despesas administrativas
Outras receitas

Nota
8
9

Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação (básico e diluído em R$)

7

31/12/2018
(162.956)
(162.956)

31/12/2017
(531.952)
(531.952)

-

(105)
(1)

(162.956)

(532.058)

(2,34)

(1,29)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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PPLA Participations Ltd.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Prejuízo líquido do exercício
Outros resultados abrangentes sem reclassificação para resultado:
Ajustes acumulados de conversão
Total do resultado abrangente

31/12/2018
(162.956)

31/12/2017
(532.058)

7.057
7.057

(1.261)
(1.261)

(155.899)

(533.319)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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PPLA Participations Ltd.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Nota
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Alienação de ações em tesouraria
Cancelamento de ações em tesouraria
PrejuÍzo do exercício
Ajustes acumulados de conversão

1, 6

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Prejuízo do exercício
Ajustes acumulados de conversão
Saldos em 31 de dezembro de 2018

1, 6

Capital social e prêmio
de emissão

Ações em tesouraria

Outros resultados
abrangentes

Prejuízos
acumulados

Total do patrimônio
líquido

1.504.802

(17.991)

418.649

(1.182.826)

722.634

-

(29.617)
44.654
-

(1.261)

(44.654)
(532.058)
-

(29.617)
(532.058)
(1.261)

1.504.802

(2.954)

417.388

(1.759.538)

159.698

-

-

7.057

(162.956)
-

(162.956)
7.057

1.504.802

(2.954)

424.445

(1.922.494)

3.799

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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PPLA Participations Ltd.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
31/12/2018
Atividades operacionais
Prejuízo do exercício

31/12/2017

(162.956)

(532.058)

162.956

531.952

Prejuízo ajustado do período

-

(106)

(Aumento) / redução líquido nos ativos operacionais
Portfólio de entidade de investimento
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

-

29.616
29.510

Atividades de financiamento
Alienação de ações em tesouraria
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

-

(29.617)
(29.617)

-

(107)

-

107
(107)

Ajustes ao prejuízo do exercício
Perda com portfólio de investimento, mensurado ao valor justo

Redução de caixa e equivalentes de caixa
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No fim do período
Redução de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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PPLA Participations Ltd.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)
Notas explicativas às demonstrações contábeis

1. Contexto operacional
A PPLA Participations Ltd (“PPLA Participations” ou “Companhia”), foi constituída como uma
sociedade de responsabilidade limitada isenta de tributos nos termos da lei Societária das Ilhas
Bermudas em 26 de março de 2010. Em 29 de dezembro de 2010, a autoridade monetária de
Bermudas aprovou a constituição da Companhia. A sede da Companhia localiza-se em Clarendon
House, 2 Church Street, HM 11, Hamilton, Bermudas.
A Companhia possui isenção de todas as formas de tributação em Bermudas até 31 de março de 2035,
incluindo os rendimentos, ganhos de capital e impostos retidos na fonte. Em outras jurisdições fora
de Bermudas, alguns impostos estrangeiros serão retidos na fonte sobre os dividendos e juros
recebidos pela Companhia.
Em agosto de 2017, o Conselho de Administração da Companhia alterou a denominação social da BTG
Participations Ltd. para a PPLA Participations Ltd., com o intuito de tornar mais claro o entendimento
dos investidores em relação às units BPAC11 (Banco BTG Pactual S.A.) e units BBTG12 (PPLA
Participacions, atualmente PPLA11) no contexto da segregação realizada em 21 de agosto de 2017.
A PPLA Participations possui units listadas na NYSE Euronext em Amsterdã e na B3 em São Paulo. Cada
unit emitida corresponde a 1 ação classe A e 2 ações classe B da PPLA Participations Ltd. Todas units
listadas e negociadas em Amsterdã são integralmente conversíveis em units no Brasil.
A Companhia detém a totalidade do capital social da BTG Bermuda LP Holdco Ltd. (“BTG Holdco”) que,
em 29 de dezembro de 2010 recebeu em transferência da BTG Pactual Management Ltd. uma ação
Ordinária Classe C, tornando-se sócia gestora da PPLA Investments LP. (“PPLA Investments”)
anteriormente denominada BTG Investments LP. Como resultado dessa mudança societária, a
Companhia passou a governar as políticas operacionais e financeiras da PPLA Investments.
A PPLA Investments é uma companhia formada em 2008 com o propósito de investimentos de capital
numa ampla variedade de instrumentos financeiros, incluindo investimentos em Merchant Banking
no Brasil e no exterior, e uma variedade de investimentos financeiros em mercados globais.
A área de Asset Management do BTG Pactual administra os ativos da PPLA Investments, recebendo
taxas em condições normais de mercado.
Descontinuidade do Programa de BDRs
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Participations Ltd. submeteu à B3. S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) um procedimento para a descontinuidade voluntária do Programa de
BDRs de emissão da Companhia, com o consequente cancelamento da sua listagem e da negociação
das Units perante a B3, bem como o cancelamento de seu registro de companhia emissora estrangeira
categoria “A”, mantido junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Manual do
Emissor divulgado pela B3 e da Instrução da CVM nº 332, de 4 de abril de 2009.
O Procedimento de descontinuidade, incluindo seus termos e condições, encontra-se ainda sujeito à
(i) aprovação a ser proferida pela B3, (ii) ratificação pela CVM, e (iii) obtenção das aprovações
societárias aplicáveis, incluindo a aprovação da Companhia, através de uma Reunião do Conselho de
Administração.
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PPLA Participations Ltd.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

Em 14 de fevereiro de 2017, o Conselho de Administração aprovou dois programas de units, que
poderão ser negociadas na B3 S.A., compostos exclusivamente por valores mobiliários de cada uma
das Companhias sendo: (i) units a serem negociadas sob o ticker BPAC11, compostos por uma ação
ordinária e duas preferenciais Classe A de emissão do Banco e (ii) units a serem negociadas sob o ticker
PPLA11, compostas por um Brazilian Depositary Receipt (“BDR”) representativo de uma ação classe A
e dois BDR’s representativos, cada, de uma ação classe B, de emissão da PPLA Participations.
Programa de Recompra de units
Em 25 de novembro de 2015 o Conselho de Administração anunciou seu programa de Recompra de
units. Desde o início do programa, 92.742.230 ações foram recompradas no valor total de R$1.260.754
e 86.530.430 ações foram canceladas no valor total de R$1.174.199. Em 31 de dezembro de 2018,
2.070.600 units (31 de dezembro de 2017: 2.070.600) encontravam-se em tesouraria.
Aquisições e vendas
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, devido à situação financeira da Brasil Pharma
S.A. (“BR Pharma”) e ao recente pedido de recuperação judicial realizado pela entidade, foi registrada
uma redução adicional nos créditos mantidos com a PPLA Investments no montante de R$262
milhões. A Administração da Companhia continua monitorando o processo de reestruturação da BR
Pharma, a probabilidade de sucesso e continuidade operacional, além da consequente capacidade de
receber os valores ativados. Em 31 de dezembro de 2018, a exposição da PPLA Investments na BR
Pharma equivale a um empréstimo corporativo de R$56,8 milhões (2017: R$318,4 milhões) registrado
ao valor justo.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Investments avaliou a zero seu
investimento no Grupo Bravante devido à redução do volume transportado, à perda de contratos
comerciais relevantes, além do elevado endividamento da empresa.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Investments registrou ganho de valor
justo de R$350,5 milhões na Universo Online S.A., como resultado da Oferta Pública de Ações da
PagSeguro na NYSE (New York Stock Exchange) ocorrido em 24 de janeiro de 2018.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a PPLA Investments avaliou a zero o seu
investimento em B&A Mineração S.A e Brasil Pharma S.A., registrando um prejuízo de
aproximadamente R$125 milhões e R$404 milhões, respectivamente.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de
Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo Comitê
de Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB).
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PPLA Participations Ltd.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada uma das empresas da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua ("moeda
funcional"). A moeda funcional da Companhia é o dólar norte-americano, uma vez que a maioria das
transações dos negócios da Companhia são nesta moeda. A moeda funcional das controladas é
geralmente a moeda do país em que estão inseridas.
a. Pronunciamentos do IFRS revisados
I.Pronunciamentos Contábeis Emitidos Recentemente e Aplicáveis em Períodos Futuros
Os pronunciamentos a seguir entrarão em vigor para períodos após a data destas demonstrações
contábeis e não foram adotados antecipadamente:
•

IFRS 16 – Arrendamentos: O pronunciamento substitui a IAS 17 - Arrendamentos, bem como
interpretações relacionadas (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27). Elimina a contabilização de
arrendamento operacional para o arrendatário, apresentando um único modelo de
arrendamento que consiste em: (a) reconhecer os arrendamentos com prazo maior que 12
meses e de valores substanciais; (b) reconhecer inicialmente o arrendamento no ativo e
passivo a valor presente; e (c) reconhecer a depreciação e os juros do arrendamento
separadamente no resultado. Para o arrendador, a contabilização continuará segregada entre
operacional e financeiro. Esta norma é efetiva para exercícios iniciados em 1º de janeiro de
2019 e não há impactos para as demonstrações contábeis da Companhia.

•

Alteração da IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Consolidadas e IAS 28 – Investimentos em
Coligadas e Empreendimentos em Conjunto (Joint Ventures) - As alterações referem-se a uma
inconsistência entre as exigências da IFRS 10 e IAS 28, ao tratar de venda ou contribuição de
ativos entre um investidor e sua coligada ou empreendimentos controlados em conjunto
(Joint Ventures). Data de vigência ainda não definida pelo IASB. Não foram identificados
impactos relevantes dessa alteração para as demonstrações contábeis da Companhia.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 29 de março de 2019, e
contemplam uma visão verdadeira e apropriada da evolução e resultados da Companhia.

3. Principais práticas contábeis
a. Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o IFRS requer que a administração faça
estimativas e premissas que podem afetar os saldos reportados dos ativos e passivos e a divulgação
dos ativos e passivos contingentes na data das demonstrações financeiras, assim como os montantes
reportados de receitas e despesas durante o exercício. As estimativas são baseadas na experiência
histórica e vários outros fatores que a Administração acredita serem razoáveis segundo as
circunstâncias, os resultados que formam a base para os julgamentos sobre valores contábeis de
ativos e passivos, os quais não são determinados através de outras fontes. Os resultados reais poderão
diferir dessas estimativas.

16

PPLA Participations Ltd.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

b. Moeda funcional e de apresentação
Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua ("moeda
funcional").
A moeda funcional da Companhia é o dólar norte-americano, uma vez que a maioria das transações
dos negócios da Companhia são nesta moeda. A moeda funcional das controladas é geralmente a
moeda do país em que estão inseridas.
Transações em moeda estrangeira
As demonstrações financeiras das controladas, cuja moeda funcional é diferente da adotada pela
Companhia, são convertidas para moeda funcional da Controladora utilizando os critérios definidos
no IAS 21.
Ativos e passivos monetários denominados em moedas que não sejam o dólar norte-americano são
convertidos para dólar norte-americano às taxas de câmbio de fechamento em cada final de período.
As transações não monetárias de ativos e passivos são convertidas pela taxa histórica. As transações
durante o encerramento do exercício, incluindo compras e vendas de títulos, receitas e despesas, são
convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ganhos e as perdas em transações em
moeda estrangeira são incluídos em ganhos cambiais líquidos na demonstração do resultado
abrangente.
Moeda de apresentação
Esta demonstração financeira está sendo apresentada usando o Real como moeda de apresentação
exclusivamente para atender aos requerimentos específicos da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), órgão regulador brasileiro.
A conversão da moeda funcional dólares norte-americanos para Reais (moeda de apresentação) foi
efetuada considerando a metodologia prevista no IAS 21 – Efeitos nas mudanças nas taxas de câmbio
e conversão de demonstrações financeiras que são resumidas a seguir:
•

As contas de ativo e passivo foram convertidas pela taxa de câmbio de fechamento de cada
balanço patrimonial. As contas de resultado foram convertidas usando a taxa média mensal.

•

Em relação aos saldos de patrimônio de cada período para os quais o IAS 21 não estabelece
uma metodologia de conversão, a Companhia optou por converter os saldos pela taxa de
câmbio de fechamento de cada balanço patrimonial, e outros movimentos no patrimônio
líquido foram convertidos pela taxa média mensal, exceto aqueles que correspondem a
transações específicas com os acionistas que foram convertidas pela taxa de câmbio da data
da transação.
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•

Para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, a Companhia utilizou a taxa média
anual para a conversão dos saldos de variações de ativos e passivos dos itens dos fluxos
operacionais. Para as demais transações, foram utilizados a taxa histórica das transações.
Todas as diferenças de conversão resultantes foram reconhecidas diretamente no patrimônio
líquido dentro da conta “Ajuste acumulado de conversão”.

c. Disponibilidades
Para fins da demonstração do fluxo de caixa, inclui dinheiro em caixa, depósito bancários,
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor, com prazo
de vencimento original igual ou inferior a 90 dias.
d. Reconhecimento de receitas e despesas
Receita líquida com instrumentos financeiros
Resultados que surgem de atividade de negociação incluem todos os ganhos e perdas das variações
no valor justo e a receita ou despesa de juros e dividendos de ativos e passivos financeiros para
negociação.
Receita (Despesa) de juros
A receita (despesa) de juros é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de
juros efetiva.
Os juros de instrumentos financeiros avaliados a valor justo no resultado são registrados em
“Resultado líquido com ativos financeiros para negociação”.
Receita de dividendos
Para investimentos classificados como mantidos para negociação e disponíveis para venda, a receita
de dividendos é reconhecida quando o direito de receber o pagamento é estabelecido.
Os dividendos de instrumentos financeiros classificados como mantidos para negociação, são
registrados no resultado em “Resultado líquido com instrumentos financeiros para negociação”, e os
dividendos recebidos em investimentos classificados como disponíveis para venda são classificados
em “Resultado liquido com ativos financeiros disponíveis para venda”
e. Instrumentos financeiros
Essa seção descreve as práticas contábeis decorrentes da adoção antecipada do IFRS 9.
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Data de reconhecimento
Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação, isto é, a
data em que a Companhia se torna uma parte interessada na relação contratual do instrumento. Isso
inclui compras ou vendas de ativos ou passivos financeiros que requerem a entrega do ativo em tempo
determinado estabelecido por regulamento ou padrão de mercado.
Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros
A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende do propósito e
da finalidade pelos quais os mesmos foram adquiridos e de suas características. A classificação de
instrumentos financeiros de acordo com o IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios
segundo o qual o ativo financeiro é gerido além do seu fluxo de caixa contratual. Em decorrência da
adoção antecipada do IFRS 9 sem eleger a opção de valor justo, a Companhia passou a classificar seus
instrumentos financeiros como mensurados ao valor justo por meio do resultado, ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes com ou sem reciclagem, ou ao custo amortizado.
Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos são registrados ao valor justo e mantidos como ativos quando
o valor justo é positivo e como passivo quando o valor justo é negativo. As variações no valor justo
dos derivativos são reconhecidas na demonstração consolidada do resultado em “Resultado líquido
com instrumentos financeiros para negociação”.
Ativos e passivos financeiros mantidos para negociação
Ativos ou passivos financeiros mantidos para negociação são registrados no balanço patrimonial ao
valor justo. As variações no valor justo e receitas ou despesas de juros e dividendos são reconhecidas
em “Resultado líquido com instrumentos financeiros para negociação”.
Estão incluídos nessa classificação: instrumentos de dívida, ações, posições vendidas que tenham sido
adquiridos especialmente com a finalidade de negociação no curto prazo.
Ativos e passivos financeiros designados ao valor justo por meio do resultado
Ativos e passivos financeiros classificados nessa categoria são aqueles designados, como tais, no
reconhecimento inicial. A designação de um instrumento financeiro ao valor justo por meio do
resultado no reconhecimento inicial se dá somente quando os seguintes critérios são observados e a
designação de cada instrumento é determinada individualmente:
•

A designação elimina ou reduz significativamente o tratamento inconsistente que ocorreria
na mensuração dos ativos e passivos ou no reconhecimento dos ganhos e perdas
correspondentes em formas diferentes; ou
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•

Os ativos e passivos são parte de um grupo de ativos financeiros, passivos financeiros, ou
ambos, os quais são gerenciados e com seus desempenhos avaliados com base no valor justo,
conforme uma estratégia documentada de gestão de risco ou de investimento; ou

•

O instrumento financeiro possui um (ou mais) derivativo(s) embutido(s), que modifica
significativamente o fluxo de caixa que seria requerido pelo contrato.

Ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no balanço
patrimonial ao valor justo. Variações ao valor justo e juros auferidos ou incorridos são registrados em
“Resultado líquido com instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.
Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes incluem
ações, instrumentos de dívida:
Participações societárias
No reconhecimento inicial, a Companhia pode fazer uma escolha irrevogável por reconhecer em
Outros resultados abrangentes as variações no valor justo de participações que não estão
mantidos para negociação, nem recebível contingente por parte de um adquirente no caso de
uma combinação de negócios, conforme previsto no IFRS 3. Como consequência da opção acima
descrita, apenas a remuneração proveniente de dividendos que não representa claramente uma
recuperação de parte do custo de investimento é reconhecido no resultado, e qualquer outro
ganho ou perda (incluindo aqueles vinculados à variação cambial) é reconhecido nos outros
resultados abrangentes. Esses ganhos e perdas permanecem no patrimônio e não podem ser
reclassificados para o resultado, mesmo em evento de baixa do ativo. Após a baixa do ativo, a
Companhia pode reclassificar o ganho/(perda) acumulado dos outros resultados abrangentes
para os lucros ou prejuízos acumulados.
Instrumentos de dívida
Instrumentos de dívida podem ser classificados como ativos financeiros designados ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes se: o ativo financeiro é mantido dentro de um modelo
de negócio cujo objetivo é atingido através do recolhimento de fluxos de caixa contratuais e da
venda de ativos financeiros; e os termos contratuais do ativo financeiro conduzem a fluxos de
caixas em datas especificas, que são compostos apenas por pagamentos de principal e juros. Os
ganhos ou perdas não realizados são reconhecidos como outros resultados abrangentes. No
vencimento do instrumento de dívida, os ganhos ou perdas não realizados, previamente
reconhecidos nos outros resultados abrangentes, são reclassificados no resultado, como
“Ganho/(perda) de valor justo por meio de outros resultados abrangentes”.
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Ativos financeiros ao custo amortizado
Um ativo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado se ele apresenta ambas as
características abaixo:
•

Se o ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é de manter
ativos financeiros para recolher fluxos de caixa contratuais e;

•

Os termos contratuais do ativo financeiro conduzem a fluxos de caixas em datas especificas,
que são compostos apenas por pagamentos de principal e juros.
Após a mensuração inicial, os montantes dos ativos financeiros serão mensurados ao custo
amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva. Mesmo que a Companhia não planeje em
vender classificado nessa categoria, pois está esperado que ela mantenha esse até o vencimento para
recolher fluxos de caixa contratuais, a Companhia não é obrigada a manter esses instrumentos até o
vencimento e um evento de venda pode ocorrer.
Passivos financeiros ao custo amortizado
Os passivos financeiros ao custo amortizado são mensurados ao custo amortizado, usando o método
da taxa de juros efetiva e levando em consideração qualquer desconto ou prêmio na emissão e custos
relevantes que passem a constituir parte integrante da taxa de juros efetiva.
Reclassificações
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, exceto
no exercício posterior a mudança de modelo de negócio utilizado pela Companhia para administrar
seus ativos financeiros.
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Conforme o IFRS 9, no reconhecimento inicial de um instrumento de dívida, a Companhia deve realizar
as projeções das eventuais perdas esperadas num exercício de 12 meses e reconhecer essas mesmas
como provisão, apesar de nenhuma perda efetiva ter se materializada ainda. Essa regra conduz a uma
mudança de conceito concomitante à adoção do IFRS 9, que passa a apresentar um modelo de perdas
esperadas enquanto um modelo de perdas incorridas era usado no IAS 39.
Se a Companhia antecipa uma deterioração significativa da qualidade de crédito de suas contrapartes,
ela deve reconhecer uma provisão igual ao valor de todas as perdas esperadas na vida do instrumento
financeiro, e não somente nos 12 meses subsequentes.
Mensuração
Perdas esperadas de crédito são estimativas ponderadas por sua probabilidade de acontecimento
e são mensuradas conforme a seguir:
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•

Ativos financeiros que não foram reduzidos ao seu valor recuperável na data de reporte: de
acordo com o valor presente de todos os desembolsos de caixa (por exemplo a diferença entre
o fluxo de caixa devido a entidade de acordo com o contrato e o fluxo de caixa que a
companhia espera receber);

•

Ativos financeiros foram reduzidos ao seu valor recuperável na data de reporte: de acordo
com a diferença entre custo corrigido bruto e o valor presente do fluxo de caixa futuro;

•

Compromissos de empréstimos não aportados: de acordo com o valor presente da diferença
entre o fluxo de caixa contratual que é devido a companhia se o compromisso for recebido e
o fluxo de caixa que a companhia espera receber; e

•

Contratos de garantias financeiras: de acordo com os pagamentos estimados para reembolsar
os detentores de títulos/valores que a companhia espera recuperar.

Se um evento de crédito ocorrer, não obstante considerar as perdas esperadas durante a vida
inteira do instrumento financeiro, a Companhia deve também reconhecer o rendimento oriundo
dos pagamentos de juros sobre o valor carregado, o que significa que a provisão deve ser
contabilizada no reconhecimento do pagamento dos juros.
As principais evidências da deterioração da qualidade de credito de uma contraparte são:
•

a baixa significativa do valor justo de um instrumento financeiro durante um exercício
prorrogado;

•

o não respeito dos termos contratuais por atraso no pagamento de juros ou do principal;

•

a deterioração na capacidade de pagamento e na performance operacional;

•

o descumprimento de covenants;

•

a mudança significativa da performance do mercado no qual a contraparte atua; e

•

a liquidez reduzida do ativo financeiro devido às dificuldades financeiras do tomador.

Em caso de perdas devidas à redução ao valor recuperável dos instrumentos de dívida designados
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, essas mesmas são reclassificadas dos
outros resultados abrangentes para o resultado, apresentadas nas demonstrações do resultado
como “perdas acumuladas por redução ao valor recuperável”. Se nos exercícios subsequentes ao
reconhecimento da perda o valor justo do ativo se encontra superior ao valor carregado, a perda
previamente incorrida será revertida no resultado.
A Companhia deve baixar o valor bruto carregado dos seus instrumentos financeiros quando não
existe uma expectativa provável de recuperar os fluxos de caixa contratuais dos ativos financeiros
na sua integralidade ou uma parte deles.
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f.

Avaliação do portfólio da entidade de investimento

O portfólio de uma entidade de investimento está a valor justo com suas repectivas oscilações
transitando pelo resultado. O investimento mantido pela BTG Holdco (por meio da PPLA Investments)
estão definidos como investimentos subjacentes. Estes investimentos correspondem
substancialmente ao investimento no GEMM e Merchant Banking, que são geralmente feito
diretamente ou através de investimentos em fundos de participação. Os investimentos do Merchant
Banking representam participação acionária ou investimento com risco e retorno característicos de
títulos patrimoniais. A Companhia pode ajustar tais valores se, na sua visão, os valores não refletirem
o preço, o qual seria pago em um mercado aberto e irrestrito entre partes informadas e prudentes,
não agindo de forma compulsiva.
O portfólio da entidade de investimento é mensurado segundo a hierarquia de mensuração do valor
justo descrita a seguir:
Nível 1 : Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento financeiro.
Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para instrumentos financeiros com
características semelhantes ou baseados em modelo de precificação nos quais os parâmetros
significativos são baseados em dados observáveis em mercados ativos.
Nível 3: Modelos de precificação nos quais transações de mercado atual ou dados observáveis não
estão disponíveis e que exigem alto grau de julgamento e estimativa. Instrumentos nessa categoria
foram precificados usando técnicas de precificação em que ao menos um input, que possa ter um
efeito significante no preço, não é baseado em observação de dados de mercado. Quando inputs
podem ser observados de dados de mercado sem custos e esforços excessivos, este input é utilizado.
Caso contrário, a Companhia determina um nível adequado para a entrada do input. Os modelos de
precificação são desenvolvidos internamente e são revisados pela equipe responsável, que é
independente das áreas geradoras de receita, eles são atualizados quando existir evidência de eventos
que possam ter afetado a precificação dos ativos. O portfólio da entidade de investimento inclui
participação em fundos de private equity oriundos principalmente das nossas atividades de Merchant
Banking e Derivativos OTC cujas precificações dependem de inputs não observáveis. Nenhum ganho
ou perda é reconhecido no reconhecimento inicial de um instrumento financeiro precificado com
técnicas que incorporam dados não observáveis.
Ativo

Premissas de avaliação do Nível 3
Técnica de precificação

Principais premissas

Fundos de private equity
(investimentos sem cotação)

Preço de investimentos recentes; modelos
baseados em fluxo de caixa descontado ou ganhos,
transações de mercado (M&A) avaliação por
múltiplos.

Crescimento de receita e mercado,
expectativa de alavancagem e rentabilidade,
taxas de desconto, pressupostos macro
econômicos tal como inflação e taxas de
câmbio, riscos e prêmios incluindo mercado,
tamanho e prêmio de risco do país.

Derivativos

Modelos padrões e preços sugeridos

Probabilidade
recuperação

de

inadimplência

e

de
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Em certos casos, os dados usados para apurar o valor justo podem situar-se em diferentes níveis da
hierarquia de mensuração do valor justo. Nesses casos, o instrumento financeiro é classificado na
categoria mais conservadora em que os dados relevantes para a apuração do valor justo foram
classificados. Essa avaliação exige julgamento e considera fatores específicos dos respectivos
instrumentos financeiros. Mudanças na disponibilidade de informações podem resultar em
reclassificações de certos instrumentos financeiros entre os diferentes níveis da hierarquia de
mensuração do valor justo.
g. Instrumentos financeiros - apresentação líquida
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se,
houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver
a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
h. Ativos e passivos contingentes
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação corrente (legal ou construtiva),
como resultado de um evento passado e que seja provável que uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor
da obrigação possa ser mensurada. A despesa relacionada a qualquer provisão é apresentada no
resultado do exercício, líquida de qualquer reembolso.
O reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais
ocorrem de acordo com os critérios descritos abaixo:
Contingências Ativas - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais
recursos.
Contingências Passivas - são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião
de assessores jurídicos e da administração da Companhia, for considerado provável o risco de perda
de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os
passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas
divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados com perda remota não requerem
provisão e divulgação.
i.

Destinação de resultado

Os dividendos são classificados como passivo, quando forem declarados pela diretoria e aprovados
pela assembleia geral extraordinária/ordinária.
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j.

Informações por segmento

O IFRS 8 determina que os segmentos operacionais sejam divulgados de maneira consistente com as
informações fornecidas ao tomador de decisões operacionais, que é a pessoa ou grupo de pessoas
que aloca os recursos aos segmentos e que avalia sua performance. A administração acredita que a
Companhia possui apenas um segmento que está relacionado com o conjunto de atividades do banco
de investimentos e, portanto, nenhuma informação por segmento é divulgada.
k. Investidas
A tabela abaixo apresenta a participação direta e indireta da Companhia em suas investidas:
País
Diretas
BTG Bermuda LP Holdco Ltd.
Indiretas
PPLA Investments LP.

Participação acionária - %
31/12/2018
31/12/2017

Bermuda

100,00

100,00

Bermuda

28,02

28,02

Abaixo está demonstrada a participação acionária detida pela PPLA Investments em suas investidas e
fundos de investimento:
País
Subsidiárias
BTG Loanco LLC
BTG Pactual Stigma LLC
BTG Equity Investments LLC
Hárpia Omega Participações S.A.
BTG Pactual Servicios S.A. de C.V.
BTG Pactual Prop Feeder (1) S.a.r.l.
BTG Pactual Investimentos Florestais S.A.
BRPEC Agro Pecuária S.A.
BTG Pactual Proprietary Feeder (1) Limited
Timber XI SPE S.A. (i)
Timber IX Participações S.A. (i)
São Lourenço Empreendimentos Florestais Ltda. (i)
Fazenda Corisco Participações S.A. (i)
BTG Pactual Santa Terezinha Holding S.A. (i)
SCFlor Empreendimentos Agrícolas Ltda.
Fazenda Santa Terezinha Participações S.A. (i)
BTGI Quartzo Participações S.A
BTGI Safira Participações S.A
BTGI VII Participações S.A.
BTGI VIII Participações S.A.
Fundos de investimento
Beira Rio Fundo de Investimento em Participações
Bravo Fundo de Investimento em Participação
BTG Pactual Brazil Investment Fund I LP
BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP
Turquesa Fundo de Investimento em Participação
FII Estoque Residencial Vitacon

Participação acionária - %
31/12/2018
31/12/2017

EUA
EUA
EUA
Brasil
México
Luxemburgo
Brasil
Brasil
Cayman
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,39
100,00
100,00
15,57
15,57
15,57
15,57
15,57
15,57
15,57
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
63,32
100,00
100,00
16,89
16,89
16,89
16,89
15,89
15,89
15,89
100,00
100,00
100,00
100,00

Brasil
Brasil
Cayman
Cayman
Brasil
Brasil

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

(i) O capital da investida é dividido em ações ordinárias e preferenciais. A Companhia possui a maior parte das ações ordinárias e dos direitos de voto.
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4. Gestão de riscos
A gestão de riscos da Companhia envolve diferentes níveis de nossa equipe de gerenciamento e
engloba uma série de políticas e estratégias. A estrutura dos nossos comitês/áreas permite a
participação de toda a organização e garante que as decisões sejam fácil e eficazmente
implementadas.
Os principais comitês/áreas envolvidas em atividades de gestão de risco são: (i) Reunião de Diretoria,
que aprova as políticas, define limites globais e é o último responsável pela gestão dos nossos riscos;
(ii) Comitê de risco, avalia políticas, limites e monitoramento de risco, composto por membros
independentes que avaliam os resultados da gestão do risco e estratégias; (iii) Comitê de Novos
Produtos, que avalia a viabilidade e supervisiona a implementação de propostas de novos negócios e
produtos; (iv) Área de Risco de Crédito, que é responsável pela aprovação de novas operações de
crédito de acordo com a diretrizes estabelecidas pelo nosso Chief Risk Officer (“CRO”); (v) área de
Risco de Mercado, que é responsável pelo monitoramento do risco de mercado, incluindo a utilização
de nossos limites de risco (VaR), e para a aprovação de exceções; (vi) área de Risco Operacional, que
avalia os principais riscos operacionais frente às políticas internas estabelecidas e limites regulatórios;
(vii) Comitê de Compliance, que é responsável por estabelecer regras de Anti Money Laundry (“AML”)
e relatar problemas potenciais que envolvem lavagem de dinheiro; (viii) Chief Financial Officer (“CFO”),
que é responsável por monitorar o risco de liquidez, incluindo a posição de caixa e o gerenciamento
da estrutura de capital; (iv) Comitê de Auditoria, que é responsável pela verificação independente da
adequação dos controles internos, e avaliação quanto à manutenção dos registros contábeis.
A Companhia monitora e controla a exposição ao risco através de uma variedade de sistemas internos
distintos, porém complementares, de crédito, financeiro, operacional, compliance, impostos e legal.
Acreditamos que o envolvimento dos comitês/áreas (incluindo suas subcomissões) com a gestão e o
controle contínuos dos riscos promove a cultura de controle de risco rigoroso em toda a organização.
As comissões do Banco são compostas de membros seniores das unidades de negócios e membros
superiores dos departamentos de controle, os quais são independentes das áreas de negócio. Maiores
detalhes sobre o gerenciamento de riscos podem ser consultados no site ri.pplaparticipations.com, na
seção Governança Corporativa/Gerenciamento de Risco.
a. Risco de mercado
Value at Risk (VaR) é uma medida da perda potencial nos instrumentos financeiros devido a
movimentos adversos do mercado em um horizonte de tempo definido com um nível de confiança
especificado. Junto com testes de estresse, o VaR é utilizado para medir a exposição de nossos
instrumentos financeiros para o risco de mercado. Adicionalmente, é usada simulação histórica com
total re-mensuração dos instrumentos para o cálculo do VAR, preservando as distribuições reais e
correlação entre os ativos, não fazendo uso de aproximações (Greek approximations) e distribuições
normais. O VaR pode ser medido e indicado de acordo com diferentes exercícios, dados históricos e
níveis de confiança. A precisão da metodologia de risco de mercado é testada através de testes (backtesting) diários que comparam a aderência entre as estimativas de VaR e os ganhos e perdas
realizados.
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O VaR apresentado abaixo foi calculado para o exercício de um dia, nível de confiança de 95,0% e um
ano de dado histórico. Nível de confiança de 95,0% significa que existe uma possibilidade de um em
vinte ocorrências de que as receitas líquidas de negociação serão abaixo do VaR estimado. Dessa
forma, déficits nas receitas líquidas de negociação em um único dia de negociação maior do que o VaR
apresentados são esperados e previstos de ocorrer, em média, cerca de uma vez por mês. Deficiências
em um único dia podem exceder o VaR apresentado por montantes significantes; e também podem
ocorrer com mais frequência ou acumular ao longo de um exercício maior, como um número de dias
consecutivos de negociação. Dada a sua dependência dos dados históricos, a precisão do VaR é
limitada em sua capacidade de prever mudanças de mercado sem precedentes, como distribuições
históricas nos fatores de risco de mercado não podem produzir estimativas precisas de risco de
mercado futuro. Diferentes metodologias de VaR e estimativas de distribuição estatística podem
produzir VaR substancialmente diferente. Além disso, o VaR calculado para um exercício de um dia
não captura o risco de mercado das posições que não podem ser liquidadas ou compensadas com
hedges no prazo de um dia. Como foi referido anteriormente, são utilizados modelos nos testes de
estresse como um complemento do VaR em atividades diárias de risco.
A tabela a seguir contém a média diária do VaR para os exercícios findos em:
31 de dezembro de 2018
Em milhões de R$
Média diária do VaR

31 de dezembro de 2017

0,2

31 de dezembro de 2016

0,3

0,7

b. Risco de crédito
A tabela abaixo demonstra as exposições máximas dos ativos da entidade segregados por região
geográfica:
31/12/2018
Brasil
Ativos
Portfólio de entidade de investimento
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no resultado
Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimento (i)
Investimentos designados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes
Empréstimos e recebíveis (ii)
Outros ativos
Passivos (iii)
Total

Estados
Unidos

Outros

Total

41.004

-

-

41.004

226.736

-

8.450
1.507

8.450
228.243

175.552

767

(8.128)

168.191

2.857
4.671
450.820

133.690
134.457

72.724
(656.031)
(581.478)

209.271
4.671
(656.031)
3.799

27

PPLA Participations Ltd.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)
31/12/2017
Estados
Unidos

Brasil
Ativos
Portfólio de entidade de investimento
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no resultado
Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimento (i)
Investimentos designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes
Empréstimos e recebíveis (ii)
Outros ativos
Passivos (iii)
Total

Outros

Total

65.297

-

-

65.297

1.309.456

-

211.632
46.228

211.632
1.355.684

83.894
20.733
2.332
1.481.712

979
979

(12.654)
427.349
(1.995.548)
(1.322.993)

72.219
448.082
2.332
(1.995.548)
159.698

(i)

A parcela de R$1.507 (2017 – R$46.228) alocada ao grupo de Outros corresponde basicamente ao ARF II, fundo de investimento sediado nas Ilhas Cayman
com estratégia de investimento em mercado globais, conforme descrito na Nota 5cii.
(ii) O montante se refere basicamente a empréstimo a sócios.
(iii) Inclui passivos financeiros contratados pela PPLA Investments (PPLA Participations não é contraparte desses contratos).

A tabela a seguir demonstra a máxima exposição ao risco de crédito do portfólio da entidade de
investimento, categorizados por atividade econômica das contrapartes:

Ativos
Portifólio de entidade de investimento
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no resultado
Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimento
Investimentos designados ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
Empréstimos e recebíveis
Outros ativos
Passivos (i)
Total

Ativos
Portifólio de entidade de investimento
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no resultado
Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimento
Investimentos designados ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
Empréstimos e recebíveis
Outros ativos
Passivos (i)
Total

31/12/2018
Pessoa
física

Instituições
privadas

Empresas

41.004

-

-

-

41.004

8.450
281.446

266.773

-

(319.976)

8.450
228.243

-

176.319

-

(8.128)

168.191

330.900

443.092

205.842
205.842

3.429
4.671
(656.031)
(976.035)

209.271
4.671
(656.031)
3.799

31/12/2017
Pessoa
física

Outros

Total

Instituições
privadas

Empresas

65.297

-

-

-

65.297

211.632
1.349.761

429.801

-

(423.878)

211.632
1.355.684

1.626.690

84.873
21.210
535.884

426.872
426.872

(12.654)
2.332
(1.995.548)
(2.429.748)

72.219
448.082
2.332
(1.995.548)
159.698

Outros

Total

(i) Inclui passivos financeiros contratados pela PPLA Investments (PPLA Participations não é contraparte desses contratos).
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c. Análise e risco de liquidez
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não possui saldo de disponibilidades e não possui
passivos.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não há vencimento definido para os fluxos de caixa não
descontados para o portfólio de entidades de investimento da Companhia. A tabela abaixo resume a
posição de liquidez do seu portfólio de investimento em 31 de dezembro de 2018 e 2017:
Até 90 dias / Sem
Vencimento
Ativos
Portfólio de entidade de investimento
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no
resultado
Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimento
Investimentos designados ao valor justo
por meio de outros resultados
abrangentes
Empréstimos e recebíveis
Outros ativos
Passivos (i)
Total

(i)

Acima de 3
anos

Total

41.004

-

-

-

41.004

281.446

-

-

8.450
(53.203)

8.450
228.243

-

-

-

168.191

168.191

(357.527)
(35.077)

6.082
4.671
(11.284)
(531)

6.716
(287.220)
(280.504)

196.473
319.911

209.271
4.671
(656.031)
3.799

Até 90 dias /
Sem Vencimento
Ativos
Portfólio de entidade de investimento
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no
resultado
Títulos e valores mobiliários
Portfólio de entidade de investimento
Investimentos designados ao valor justo
por meio de outros resultados
abrangentes
Empréstimos e recebíveis
Outros ativos
Passivos (i)
Total

31/12/2018
De 1 a 3
anos

De 90 a 365
dias

31/12/2017
De 1 a 3
anos

De 90 a 365
dias

Acima de 3
anos

Total

65.297

-

-

-

65.297

1.138.135

-

-

211.632
217.549

211.632
1.355.684

1.880
(1.471.494)
(266.182)

2.332
(331.408)
(329.076)

3.316
(192.646)
(189.330)

72.219
442.886
944.286

72.219
448.082
2.332
(1.995.548)
159.698

Inclui passivos financeiros contratados pela PPLA Investments (PPLA Participations não é contraparte desses contratos).

5. Portfólio de entidade de investimento
Em 31 de dezembro de 2018, os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado são representados pela participação na BTG Holdco, uma holding, no montante de R$3.799
(31 de dezembro 2017 - R$159.698). Abaixo estão apresentadas informações relevantes dos
Instrumentos financeiros ao valor justo em 31 de dezembro de 2018 e 2017, por meio de investimento
na PPLA Investments (através da BTG Holdco).
Em 1 de janeiro de 2016, a PPLA Investments adotou antecipadamente o IFRS 9, com efeitos
prospectivos. Desse modo, as informações abaixo incluem os efeitos da adoção antecipada, conforme
descritos nas próprias demonstrações contábeis da PPLA Investments.

29

PPLA Participations Ltd.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)
Abaixo estão apresentadas informações relevantes do portfólio de investimento da Companhia em 31
de dezembro de 2018 e 2017:
Nota
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo no resultado
Títulos e valores mobiliários
Portfolio de entidade de investimento
Investimentos designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes
Empréstimos e recebíveis
Outros ativos
Total
Passivos
Passivos financeiros ao valor justo no resultado
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos financeiros ao custo amortizado
Outros passivos
Total

31/12/2018 (1)

(a)

146.343

233.045

(b)
(c)

30.158
814.599

755.288
4.838.449

(d)

600.271

257.749

(e)

746.885
16.672
2.354.928

1.599.203
8.322
7.692.056

20.875
2.315.165
12.041
2.348.081

1.469
7.051.230
10.510
7.063.209

6.847

628.847

2.354.928

7.692.056

6.847
28,02%
1.919

628.847
28,02%
176.197

1.880
3.799

(16.499)
159.698

(f)

Patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
Reconciliação dos ativos do portfolio de investimento
Patrimônio líquido da PPLA Investments
Participação PPLA Participations (via BTG Holdco)
Subtotal
Ajuste de valor justo (2)
Total
(1)
(2)

31/12/2017 (1)

Conforme reportado pela PPLA Investments na data base de 31 de dezembro de 2018 e 2017.
PPLA Investments mensura certos ativos e passivos ao custo amortizado em suas demonstrações contábeis, de modo que o ajuste a valor justo é requerido
quando da adoção da norma de entidades de investimento.

(a) Caixa e equilaventes de caixa
Esta rubrica é composta exclusivamente por depósitos bancários com liquidez imediata.
(b) Títulos e valores mobiliários
I.

Títulos corporativos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, esta rubrica era composta basicamente por títulos
corporativos negociados em mercado, emitidos pelo Banco BTG Pactual S.A - Agência Cayman,
com vencimento em 28 de setembro de 2022 (31 de dezembro de 2017: Banco BTG Pactual S.A Agência Luxemburgo, com vencimento em 29 de dezembro de 2049 e pelo Banco BTG Pactual S.A
- Agência Cayman, com vencimento em 28 de setembro de 2022).

Títulos corporativos
Total

Em 31 de dezembro de 2018
Custo
Valor justo
29.840
30.158
29.840
30.158

Em 31 de dezembro de 2017
Custo
Valor justo
410.100
424.124
410.100
424.124
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II. Time deposits
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possui posição ativa em time
deposits. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 esta rubrica era composta basicamente
por depósitos interbancários no mercado internacional, emitidos pelo BTG Pactual S.A. – Agência
Cayman com prazo fixo e inegociáveis até o vencimento em 10 de julho de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018
Custo
Valor justo
-

Time deposits
Total

Em 31 de dezembro de 2017
Custo
Valor justo
331.164
331.164
331.164
331.164

(c) Portfólio de entidade de investimento

Investimentos em Merchant Banking (i)
Fundos de Investimentos em Participações ("FIP")
Subsidiárias, coligadas e controladas em conjunto
Investimentos em mercados globais (ii)
Empréstimos (1)
Outros (2)
Total
(1)
(2)

Em 31 de dezembro de 2018
Custo
Valor justo
amortizado
3.167.074
952.110
397.507
148.382
2.769.567
803.728
5.378
5.378
999.105
999.105
(1.141.994)
(1.141.994)
3.029.563
814.599

Em 31 de dezembro de 2017
Custo
Valor justo
amortizado
2.977.727
1.533.957
300.507
79.483
2.677.220
1.454.474
164.987
164.987
4.652.319
4.652.319
(1.512.814)
(1.512.814)
6.282.219
4.838.449

Refere-se a empréstimos concedidos pela BTG Pactual Proprietary Feeder (1) Limited à PPLA Investments. O montante está refletido como passivo
financeiro ao custo amortizado na Nota 5f.
Inclui passivos financeiros contratados pelas subsidiárias da PPLA Investments (PPLA Participations não é contraparte desses contratos).

(i) Investimento em Merchant Banking
Investimentos em Merchant Banking consistem em investimentos, realizados diretamente ou
através de veículos de investimento (incluindo fundos que também são investidos por terceiros),
em um grupo diversificado de carteiras de empresas localizadas principalmente no Brasil.
Investimentos de Merchant Banking geralmente são estruturados por meio de transações
negociadas de forma privada com objetivo de desinvestimento num exercício de quatro a dez
anos.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os investimentos em Merchant Banking da PPLA Investments
correspondem à investimentos em private equity e real estate, por meio de FIPs ou outros veículos
de investimento, conforme apresentado abaixo:

Investimentos em Merchant Banking
Por meio de FIP:
BrPec Agropecuária S.A.
Por meio de subsidiárias, coligadas e controladas em
conjunto:
Timber XI SPE S.A.
Timber IX Participações S.A.
BTG Pactual Santa Terezinha Holding S.A.
Fazenda Corisco Participações S.A.
Empréstimos - investimentos em Merchant Banking
(2)
Total

31/12/2018
Valor
Justo

31/12/2017
Valor
Justo

Descrição/Segmento
de atuação

(%) (1)

Agropecuária

100,0%

148.382

100,0%

79.483

15,6%
15,6%
15,6%
15,6%

12.157
79.694
14.263
19.287

16,9%
16,9%
15,9%
16,9%

12.172
69.587
14.851
20.614

Ativos florestais
Ativos florestais
Ativos florestais
Ativos florestais
Outros

(%) (1)

678.327

1.337.250

952.110

1.533.957
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(1)
(2)

A participação acionária apresentada acima refere-se a participação da PPLA Investments nas entidades mencionadas.
Em 31 de dezembro de 2018, a rubrica inclui empréstimos concedidos à Leader R$609 milhões (2017: R$597 milhões), B&A R$12 milhões (2017: R$84
milhões) e BR Pharma R$57 milhões (2017: R$318 milhões). Adicionalmente, durante o 1º trimestre de 2018, a Companhia avaliou a zero sua exposição
junto ao Grupo Bravante, registrando uma perda de aproximadamente R$337 milhões.

(ii) Investimentos em mercados globais
Um hedge fund é um fundo de investimento que normalmente possui uma maior gama de
investimentos e negociação de ativos do que outros fundos, mas que está aberto apenas para o
investimento de determinados tipos de investidores especificados pelos reguladores.
Em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Investments possui investimento no BTG Pactual Absolute
Return II Master Fund LP (“ARF II”) no valor de R$1.507 (31 de dezembro de 2017 - R$46.228). O
ARF II não tem apresentado elevado nível de negociação de ativos e encontra-se em fase de
finalização de atividades.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o Valor Líquido dos Ativos (“NAV”) dos investimentos em
mercados globais apresentado acima, corresponde ao seu valor justo, que é equivalente ao valor
de custo na mesma data.
(d) Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Em decorrência da adoção antecipada do IFRS 9, a PPLA Investments passou a apresentar parte do
seu portfólio de entidade de investimento como investimentos designados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes, conforme descrito abaixo:

Investimentos em Merchant Banking – FIP (i)
Outros (1)
Total
(1)

Em 31 de dezembro de 2018
Custo
Valor justo
amortizado
191.634
629.279
(29.008)
(29.008)
162.626
600.271

Em 31 de dezembro de 2017
Custo
Valor justo
amortizado
230.864
302.911
(45.162)
(45.162)
185.702
257.749

Inclui valores a pagar à titulo de taxa de administração ou empréstimos.

(i) Investimento em Merchant Banking - FIP
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os investimentos em Merchant Banking da PPLA Investments
correspondem à investimentos em private equity e real estate, por meio de FIP, conforme
apresentado abaixo:
Investimentos em Merchant
Banking
Universo Online S.A.
Estre Participações S.A.
Auto Adesivos Paraná S.A.
A!Bodytech Participações S.A.
Deep Sea Group
Brasil Brokers Participações S.A.
Total
(1)

Descrição / Segmento de atuação
Provedor de serviços e internet
Coleta de lixo, tratamento e descarte
Empresa de adesivos, etiquetas e papel especial
Segmento de academias
Transporte marítimo, serviços logísticos para o
setor de óleo e gás
Investimento em empresas de imóveis

31/12/2018
Valor
Justo
2,3%
475.491
17,8%
66.799
30,1%
65.129
10,4%
19.121

(%) (1)

31/12/2017
Valor
Justo
2,3%
162.690
17,8%
88.402
30,1%
29.231
10,4%
18.169

(%) (1)

0,4%

2.739

0,4%

3.494

-

629.279

0,6%

925
302.911

A participação acionária apresentada acima refere-se à participação da PPLA Investments nas entidades mencionadas.
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(e) Empréstimos e recebíveis
31/12/2018
734.648
12.237
746.885

Sócios (i)
Outros
Total
(i)

31/12/2017
1.523.503
75.700
1.599.203

Os empréstimos estão indexados a CDI ou a Libor e os prazos são normalmente superiores a um ano. Os empréstimos para sócios s ão concedidos junto
com a aquisição de ações do Grupo BTG Pactual.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o valor justo atribuído aos Empréstimos e recebíveis é similar ao
seu custo amortizado.
(f) Passivos financeiros ao custo amortizado

Empréstimos obtidos no exterior
Medium term notes
Total

Empréstimos obtidos no exterior
Medium term notes
Total

Vencimento
Dezembro-18 a setembro-21
Janeiro-19 a junho-19

Indexador
Libor e 1,15% a 5,3% a.a.
0,8%a.a. até 100% CDI

31/12/2018
Custo
Valor Justo
2.024.190
2.017.480
290.975
290.975
2.315.165
2.308.455

Vencimento
Março-18 a agosto-20
Janeiro-18 a junho-19

Indexador
Libor e 1,15% a 5,3% a.a.
0,8%a.a. até 100% CDI

31/12/2017
Custo
Valor Justo
5.328.498
5.386.984
1.722.732
1.723.130
7.051.230
7.110.114

Parte dos empréstimos e medium term notes são garantidos pela BTG Pactual Holding S.A.,
controladora do Banco BTG Pactual.
(g) Hierarquia de valor justo
(i)

Portfólio de entidade de investimento

PPLA Participations classifica seu portfólio de investimento como nível 3. Porém, os ativos e
passivos subjacentes do portfólio tem classificações diferentes, conforme descrito abaixo:
Nível 1
Portfólio de entidades de investimento
Investimentos em Merchant Banking
Fundos de Investimentos em Participações
Subsidiárias, coligadas e controladas em conjunto
Investimentos em mercados globais
Empréstimos
Outros
Total

-

Nível 2

678.326
5.378
999.105
(1.141.994)
540.815

31/12/2018
Nível 3

148.382
125.402
273.784

Total

148.382
803.728
5.378
999.105
(1.141.994)
814.599
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Nível 1
Portfólio de entidades de investimento
Investimentos em Merchant Banking
Fundos de Investimentos em Participações
Subsidiárias, coligadas e controladas em conjunto
Investimentos em mercados globais
Empréstimos
Outros
Total

-

31/12/2017
Nível 3

Nível 2

1.337.250
164.987
4.652.319
(1.512.814)
4.641.742

Total

79.483
117.224
196.707

79.483
1.454.474
164.987
4.652.319
(1.512.814)
4.838.449

Segue abaixo a movimentação do nível 3, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017:
Investimentos em
Merchant Banking
856.050
530
(659.873)
196.707
98.183
(21.106)
273.784

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Aquisições
Perdas no valor justo do portfólio de investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Perdas no valor justo do portfólio de investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 2018

(ii) Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
O resumo dos ativos e passivos classificados conforme a hierarquia de seu valor justo é
apresentado conforme segue:
31/12/2018
Nível 1
Investimentos designados ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
Investimentos em Merchant Banking - FIP
Outros
Total

2.739
2.739

Nível 2

Nível 3

(29.008)
(29.008)

Total

626.540
626.540

629.279
(29.008)
600.271

31/12/2017
Nível 1
Investimentos designados ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
Investimentos em Merchant Banking - FIP
Outros
Total

4.419
4.419

Nível 2

(45.162)
(45.162)

Nível 3

Total

298.492
298.492

302.911
(45.162)
257.749

Segue abaixo a movimentação do nível 3, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017:

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Ganho no valor justo do portfólio de investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Vendas
Ganho no valor justo do portfólio de investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Investimentos em
Merchant Banking
213.042
85.450
298.492
(38.303)
366.351
626.540
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31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)
(iii) Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis estão apresentados ao valor justo na PPLA Participations usando um
modelo de precificação nos quais os parâmetros significativos são baseados em dados observáveis
em mercados ativos. Desse modo, eles se encontram no nível 2 de valor justo.
(iv) Passivos financeiros ao custo amortizado
Passivos financeiros ao custo amortizado estão apresentados ao valor justo na PPLA Participations
usando um modelo de precificação nos quais os parâmetros significativos são baseados em dados
observáveis em mercados ativos. Desse modo, eles se encontram no nível 2 de valor justo.
(v) Instrumentos financeiros derivativos
Instrumentos financeiros derivativos estão apresentados ao valor justo na PPLA Participations
usando modelos de precificação nos quais transações de mercado atual ou dados observáveis não
estão disponíveis e que exigem alto grau de julgamento e estimativa. Desse modo, eles foram
classificados como uma nova aquisição do nível 3 de valor justo durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2018.
(vi)

Resumo das técnicas

O resumo das técnicas de valor justo e seus dados não observáveis significativos usados na
mensuração de instrumentos nível 3 encontra-se descrito abaixo:
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)
Investimentos em
Merchant Banking /
Investimentos designados
ao valor justo por meio de
outros resultados
abrangentes
Fundos de Investimentos
em Participações

Valor
justo 31/12/18

Valor
justo 31/12/17

626.540

298.492

Técnica de
valor justo
Fluxo de
caixa
descontado

Dados não
observáveis
significativos
·
Fluxos de
caixa
futuros

·

·

Taxa de
desconto

·

·

Fluxos de
caixa
futuros

·

·

Comparação
com pares

·

·

Fluxos de
caixa
futuros

·

·

Comparação
com pares

·

Valor dos
ativos
líquidos

·

Valor dos
ativos

·

Valor de
cotação
ajustado

·

Ajuste de
liquidez

·

Múltiplos
de
mercado

Múltiplos
de
transações

Impactos dos dados
não observáveis no
valor justo
Aumento (redução)
nos fluxos de caixa
futuros aumenta
(reduz) o valor justo
Aumento (redução)
nas taxas de desconto
aumenta (reduz) o
valor justo
Aumento (redução)
nos fluxos de caixa
futuros aumenta
(reduz) o valor justo
Aumento (redução)
nos múltiplos de
ativos individuais no
grupo de pares
podem distorcer as
médias e aumentar
(reduzir) o valor justo
Aumento (redução)
nos fluxos de caixa
futuros aumenta
(reduz) o valor justo
Aumento (redução)
nos múltiplos de
ativos individuais no
grupo de pares
podem distorcer as
médias e aumentar
(reduzir) o valor justo
Aumento (redução)
no valor de liquidação
para ativos individuais
aumenta (reduz) o
valor justo
Aumento (redução)
no desconto para
falta de liquidez para
ativos individuais
aumenta (reduz) o
valor justo

(vii) Reclassificação entre níveis
Durante exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não houve reclassificação entre níveis e
hierarquia de valor justo.
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31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

6. Patrimônio líquido
a. Capital social
Em agosto de 2017, foi ratificado o desdobramento das ações Classe A e das ações Classe B de emissão
da Companhia, conforme aprovado pela Assembléia Geral da Companhia, realizada em 4 de agosto
de 2017 (a "Assembléia de Acionistas").
A partir do pregão de 8 de setembro de 2017, as units da Companhia passaram a ser listadas e
negociadas grupadas, assim como os BDRs com lastro em ações de emissão da Companhia passaram
a ser listados grupados, na razão de 9 (nove) ações para 1 (uma) ação.
Em 31 de dezembro de 2018, o capital era composto pelas seguintes classes de ações:

Classe A (i)
Classe B (i)
Classe C
Classe D
Total

Autorizadas
5.000.000.000
10.000.000.000
1
1.000.000.000
16.000.000.001

Emitidas
28.146.673
56.293.346
1
84.440.020

Classe A (i)
Classe B (i)
Classe C
Classe D
Total

Autorizadas
5.000.000.000
10.000.000.000
1
1.000.000.000
16.000.000.001

Emitidas
28.146.673
56.293.346
1
84.440.020

31/12/2018
Valor Nominal
10
0,0000000001

Direito a voto
Sim
Não
Sim
Sim

Voto por ação

31/12/2017
Valor Nominal
10
0,0000000001

Direito a voto
Sim
Não
Sim
Sim

Voto por ação

1
(*)
1

1
(*)
1

(*) O detentor da Classe C detém o poder de voto equivalente a dez vezes a quantidade agregada das ações Classe A e D, emitidas e subscritas, em qualquer
momento.
(i) Apenas os detentores das ações classe A e B possuem direitos econômicos.

b. Ações em tesouraria
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo não efetuou recompra de units.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o Grupo efetuou recompra de units no valor
de R$30.373 equivalente a 16.160.980 units e cancelamento no valor de R$44.379 equivalente a
15.846.080 units.
c. Dividendos
A Companhia não pagou dividendos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
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7. Resultado por ação
31/12/2018
Prejuízo atribuído aos controladores
Média ponderada por lote de mil ações em aberto no exercício (i)
Prejuízo por ação - Básico (em Reais)
(i)

31/12/2017

(162.956)
69.689
(2,34)

(532.058)
411.113
(1,29)

Ações classe A e B.

8. Perda com portfólio de investimento mensurado ao valor justo
Segue abaixo a composição da rubrica no exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
Portfolio de entidade de investimento
Outros
Total

31/12/2018
(162.956)
(162.956)

31/12/2017
(514.485)
(17.467)
(531.952)

31/12/2018

31/12/2017

9. Despesas administrativas
Honorários de profissionais
Total

-

(105)
(105)

10. Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a PPLA Participations não apresentou saldo de operações com
partes relacionadas.
Não houve remuneração para o pessoal chave da administração nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017.
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ANEXO B
Preço médio ponderado de cotação das ações da Companhia
na bolsa de valores nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores à publicação do fato relevante do plano de
deslistagem dos BDR e entre a data de publicação de tal fato
relevante e a data da divulgação do laudo de avaliação.

Data
Preço
22/06/2018
23/06/2018
24/06/2018
25/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
28/06/2018
29/06/2018
30/06/2018
01/07/2018
02/07/2018
03/07/2018
04/07/2018
05/07/2018
06/07/2018
07/07/2018
08/07/2018
09/07/2018
10/07/2018
11/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018
16/07/2018
17/07/2018
18/07/2018
19/07/2018
20/07/2018
21/07/2018
22/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
29/07/2018
30/07/2018
31/07/2018

1,16
0,00
0,00
1,15
1,15
1,15
1,17
1,16
0,00
0,00
1,16
1,17
1,17
1,16
1,16
0,00
0,00
0,00
1,16
1,17
1,17
1,16
0,00
0,00
1,16
1,18
1,16
1,16
1,17
0,00
0,00
1,14
1,14
1,15
1,15
1,14
0,00
0,00
1,09
1,08

Data
Preço
13/12/2018
14/12/2018
15/12/2018
16/12/2018
17/12/2018
18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
22/12/2018
23/12/2018
24/12/2018
25/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
30/12/2018
31/12/2018
01/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
04/01/2019
05/01/2019
06/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
12/01/2019
13/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
19/01/2019
20/01/2019
21/01/2019

1,48
1,48
0,00
0,00
1,47
1,42
1,39
1,40
1,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1,44
1,44
1,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1,49
1,49
1,50
0,00
0,00
1,50
1,50
1,54
1,59
1,55
0,00
0,00
1,55
1,62
1,62
1,66
1,67
0,00
0,00
1,64

Volume

Data
Preço
17/08/2018
18/08/2018
19/08/2018
20/08/2018
21/08/2018
22/08/2018
23/08/2018
24/08/2018
25/08/2018
26/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
29/08/2018
30/08/2018
31/08/2018
01/09/2018
02/09/2018
03/09/2018
04/09/2018
05/09/2018
06/09/2018
07/09/2018
08/09/2018
09/09/2018
10/09/2018
11/09/2018
12/09/2018
13/09/2018
14/09/2018
15/09/2018
16/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
21/09/2018
22/09/2018
23/09/2018
24/09/2018
25/09/2018

0,84
0,00
0,00
0,82
0,79
0,79
0,75
0,75
0,00
0,00
0,72
0,71
0,73
0,73
0,68
0,00
0,00
0,70
0,71
0,72
0,87
0,00
0,00
0,00
0,79
0,73
0,73
0,70
0,72
0,00
0,00
0,74
0,75
0,89
0,87
0,84
0,00
0,00
0,83
1,06

Volume

Data
Preço
09/02/2019
10/02/2019
11/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
16/02/2019
17/02/2019
18/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
23/02/2019
24/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
01/03/2019
02/03/2019
03/03/2019
04/03/2019
05/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
08/03/2019
09/03/2019
10/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
16/03/2019
17/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
20/03/2019

0,00
0,00
1,85
1,86
1,85
1,78
1,81
0,00
0,00
1,82
1,84
1,84
1,86
1,85
0,00
0,00
1,85
1,94
2,00
2,15
2,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2,10
2,15
2,15
0,00
0,00
2,15
2,17
2,20
2,19
2,20
0,00
0,00
2,24
2,24
2,26

6.200
0
0
12.600
19.800
2.800
7.400
9.500
0
0
10.800
28.300
15.400
4.300
12.700
0
0
0
25.900
138.500
115.900
28.700
0
0
5.800
41.200
34.000
61.100
7.500
0
0
12.100
21.700
12.100
12.200
11.400
0
0
30.000
4.900

71.700
707.400
0
0
769.400
295.400
386.700
40.400
808.500
0
0
0
0
39.600
261.100
194.400
0
0
0
0
42.900
5.700
729.100
0
0
62.300
4.500
75.200
55.700
145.600
0
0
63.400
122.100
15.200
52.800
23.900
0
0
601.500

Volume

67.800
0
0
20.000
50.400
8.000
31.300
23.200
0
0
15.400
30.400
10.000
1.500
26.000
0
0
21.700
11.900
4.700
371.600
0
0
0
65.800
37.800
14.700
33.200
21.000
0
0
51.200
36.200
235.448
48.498
44.137
0
0
6.695
1.056.512

Volume

0
0
41.800
49.200
5.800
24.300
84.700
0
0
11.500
16.200
30.200
33.700
5.300
0
0
52.500
72.800
29.600
70.300
18.200
0
0
0
0
75.400
27.300
29.200
0
0
29.700
7.100
54.100
23.600
1.300
0
0
20.300
12.300
18.700

Data
Preço
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
20/10/2018
21/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
27/10/2018
28/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
31/10/2018
01/11/2018
02/11/2018
03/11/2018
04/11/2018
05/11/2018
06/11/2018
07/11/2018
08/11/2018
09/11/2018
10/11/2018
11/11/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
16/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
24/11/2018

1,14
1,15
1,13
1,17
0,00
0,00
1,18
1,18
1,22
1,25
1,28
0,00
0,00
1,27
1,34
1,32
1,37
0,00
0,00
0,00
1,33
1,32
1,32
1,34
1,36
0,00
0,00
1,35
1,37
1,36
0,00
1,37
0,00
0,00
1,36
0,00
1,36
1,36
1,36
0,00

Data
Preço
10/04/2019
11/04/2019
12/04/2019
13/04/2019
14/04/2019
15/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
19/04/2019
20/04/2019
21/04/2019
22/04/2019
23/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
27/04/2019
28/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
01/05/2019
02/05/2019
03/05/2019
04/05/2019

1,80
1,30
1,23
0,00
0,00
1,23
1,22
1,20
1,24
0,00
0,00
0,00
1,26
1,30
1,30
1,30
1,33
0,00
0,00
1,38
1,42
0,00
1,45
1,49
0,00

Volume

46.511
38.633
53.127
30.760
0
0
43.682
36.321
315.425
579.513
168.512
0
0
221.386
137.292
121.130
97.741
0
0
0
433.979
54.255
78.742
235.352
95.331
0
0
98.778
305.148
145.968
0
112.553
0
0
53.535
0
10.652
44.886
7.132
0

Volume
1.200.500
1.356.900
493.200
0
0
327.400
99.200
211.800
124.200
0
0
0
72.700
67.400
48.600
203.400
1.300
0
0
40.700
4.100
0
32.800
81.200
0

ANEXO C
Comunicado PPLA Participations Ltd sobre Partes
Relacionadas.

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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