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 continuidade ao Comunicado Sobre
Transações entre Partes Relacionadas realizado em 23 de abril de 2018, aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, em 29 de junho de 2018, foram celebradas as seguintes transações
com partes relacionadas da Companhia, através da PPLA Investments L.P., sociedade com
sede em Bermuda controlada pela Companhia (“PPLA Investments”):
Nome das Partes Relacionadas BTG MB Investments LP (“BTG MB”)
Relação da Parte Relacionada
com a Companhia

A Companhia e a BTG MB possuem controladores
indiretos comuns.

Data da Transação

29 de junho de 2018.

Objeto da Transação

Pagamento (conforme definido abaixo) realizado pela
PPLA Investments à BTG MB referente ao Empréstimo
(conforme definido no Comunicado Sobre Transações
entre Partes Relacionadas realizado em 23 de abril de
2018).

Principais Termos e
Condições

Pagamento do saldo em aberto do Empréstimo, em 29
de junho de 2018, no valor de US$150.068.716,67,
apurado nos termos e condições definidos no Loan
Agreement (“Pagamento”).
O pagamento foi efetuado simultaneamente à
liquidação financeira de cessão de contratos de
empréstimo, concedidos pela PPLA Investments a seus
sócios, no valor de US$150.074.051,06 (“Cessão”).

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

A administração da Companhia buscou ativamente
alternativas para a realização do Pagamento e da
Cessão, com o objetivo de atender aos melhores
interesses da Companhia e das necessidades de recursos
da Companhia e da PPLA Investments.

Justificativa pormenorizada
das razões pelas quais a
administração do Companhia
considera que a transação
observou condições
comutativas ou prevê
pagamento compensatório
adequado:

As condições para o Pagamento e para Cessão foram
comutativas (arm’s length), tendo em vista que o
Empréstimo e o Cessão foram negociados entre as
partes acima descritas, considerando as condições de
mercado e o valor justo do Empréstimo e dos
empréstimos sujeitos à Cessão.

São Paulo, 10 de julho de 2018.
PPLA PARTICIPATIONS LTD.
GUSTAVO DOS SANTOS VAZ
Diretor de Relações com Investidores
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