ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DA PPLA
PARTICIPATIONS LTD. (A “COMPANHIA”), NA
FORMA DO ARTIGO 4-A DA LEI FEDERAL Nº 6.404/76
DA
REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO
BRASIL,
REALIZADA NA PRAIA DE BOTAFOGO, N.º 501, 6º
ANDAR, TORRE CORCOVADO, RIO DE JANEIRO, CEP
22.250-040, BRASIL EM 20 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 11:00
HORAS
MESA: Vladmir Joelsas Timerman (Presidente)
Pedro Faya Pontes Malta (Secretário)
PRESENÇA: Lista constante do Anexo I.
1.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES DA COMPANHIA:

Previamente à abertura dos trabalhos, os Srs. Luiz Antonio de Sampaio Campos e Ian
Bussinger, na qualidade de advogados da Companhia, prestaram esclarecimentos aos reunidos.
Primeiramente, acerca da dinâmica a ser seguida em relação ao pedido de revisão, pela qual o
ofertante da oferta pública de aquisição para descontinuidade voluntária do programa de BDRs
poderia, a seu critério, desistir de tal oferta em caso de um eventual novo laudo de avaliação
que indicasse preço superior ao preço atual de oferta. Também foi esclarecido que os titulares
de Units/BDRs que votassem a favor de um eventual novo laudo de avaliação estariam
obrigados a ressarcir a Companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou
igual ao valor inicial da oferta pública de descontinuidade.
Também foi prestado esclarecimento pela Companhia acerca da Decisão do Colegiado da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de 16 de agosto de 2019 no contexto da análise
do pedido de interrupção apresentado por Samba PI Fundo de Investimento em Ações BDR
Nível I, na qual o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o entendimento da SEP
consubstanciado no Relatório Nº 79/2019-CVM/SEP/GEA-3, deliberou pelo indeferimento da
solicitação de interrupção do prazo de convocação da Assembleia Especial da Companhia,
convocada para 20.08.2019 e reiterou que os dispositivos da Lei nº 6.404/76 não são aplicáveis
aos emissores estrangeiros, os quais estão sujeitos à atuação da CVM estritamente no que diz
respeito à disponibilização de informações, notadamente nos termos dispostos nas Instruções
CVM nº 358/02 e 480/09.
Após os esclarecimentos prestados pela Companhia, foi lida manifestação escrita – também
enviada anteriormente para a SRE - que a Companhia recebeu da BTG Pactual Holding S.A. ofertante da oferta pública para aquisição de units e BDRs para descontinuidade voluntária do
programa de certiﬁcados de depósito de ações – BDR Nível III de emissão da Companhia,
cujos trechos relevantes se encontram transcritos a seguir:
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“Não sendo aplicável a legislação societária brasileira (conforme detalhado
abaixo), e apesar de não incidir tampouco a Instrução CVM 361/02, per se, por
razões óbvias, a Companhia e a Ofertante optaram por balizar a Oferta (em linhas
gerais e no limite do que não seja inaplicável ou ilógico) nesta última
regulamentação, por conveniência e facilidade do mercado e dos reguladores,
dado o extenso arcabouço de experiências estudos e precedentes acerca do uso de
tal norma por emissores constituídos de acordo com a legislação brasileira e dado
a escassez (para não se dizer inexistência) de precedentes de procedimentos
similares ao da Oferta.
A OPA iniciou-se em 24 de setembro de 2018 e já faz mais de um ano contado desde
a data-base do laudo de avaliação que originalmente embasou a determinação do
Preço por Unit. Este decurso de tempo torna essencial uma descrição mais
detalhada a respeito da:
1. Manutenção do Preço por Unit pela Ofertante. O Laudo de Avaliação
atualizado, com data-base de 31 de dezembro de 2018, indicou um preço justo
para a Companhia correspondente a R$0,17 por Unit – ou seja,
aproximadamente 86% inferior ao Preço por Unit de R$1,19 ofertado pela
Ofertante, tendo por racional o Laudo de Avaliação original, com data-base de
30 de junho de 2018. A Ofertante poderia ter considerado eventual pleito para
se adequar o preço ofertado ao preço justo indicado pelo laudo de avaliação
atualizado (31/12/2018), porém, considerando que a oferta já se arrasta há
quase um ano, optou por não fazê-lo de forma a não atrasar ainda mais o
processo, e
2. Degradação da situação econômico-financeira da Companhia. Desde o início
do processo da OPA, uma série de medidas tem sido implementada para
satisfazer a necessidade recorrente da Companhia por recursos, conforme
amplamente divulgado ao mercado e, por exemplo, nos termos do “Item 1.3 –
Informações Adicionais a respeito da Companhia” do Aditamento ao Edital da
OPA, datado de 30 de julho de 2019.
Além do contexto acima, a Ofertante reforça que a Companhia, por ser constituída
sob as leis de Bermudas, não está sujeita aos dispositivos Lei no 6.404/76 (salvo,
naturalmente, aqueles recepcionados pela regulação aplicável da CVM). Tal
entendimento encontra-se em linha com conclusões da (i) Superintendência de
Relações com Empresas – SEP, (ii) Procuradoria Federal Especializada – PFE
CVM, (iii) entendimento por unanimidade do colegiado da CVM no contexto de
uma reclamação apresentada, em que titulares de BDRs de emissora estrangeira
solicitaram à CVM que concluísse pela aplicação da lei societária brasileira a
emissora estrangeira sediada em Bermuda as próprias; (iv) orientações da
Superintendência de Relações com Empresa nos termos do seu referido Ofício-
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Circular anual divulgado em 2019, e (v) a decisão do Colegiado desta D. CVM no
âmbito da Proposta de Descontinuidade de Programa de BDR Nível III com
Adoção de Procedimento Diferenciado, exclusivamente com relação à a regra
contida no art. 4º-A da Lei das Sociedades Anônimas e replicada nos artigos 23 e
24 da Instrução CVM nº 361/02.”
Após questionamento pelo advogado da Companhia, o Sr. Luiz Antonio Campos, sobre a
eventual gravação por acionistas presentes na assembleia, o Sr. Cesar Augusto Fagundes
Verch, Oab: 77.536 – RS, representante do detentor de Units Marcio Louzada Carpena,
confirmou que estava realizando a gravação integral do áudio e vídeo da assembleia. Após
ressalvas feitas pela Companhia e pelo Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos, que desautorizou
o uso de tal áudio e vídeo quanto à sua pessoa e que, quanto à continuidade de tal prática,
colocou em dúvida se tal conduta seria permitida nos termos da legislação de Bermudas e
registrou não ser praxe, o Sr. Cesar Verch optou por dar continuidade à referida gravação.
Diante de questionamento pela Companhia e o Sr. Luiz Antonio Campos, a mesa não se opôs
à gravação pelo Sr. Cesar Verch e a continuidade da presença do Sr. Cesar Verch à assembleia,
sendo certo que o Sr. Cesar Verch foi advertido, pela Mesa, de que este assumiria as
consequências e responsabilidades dos seus próprios atos.
2.

VERIFICAÇÃO DE DETENTORES DE UNITS PRESENTES:

Inicialmente, os detentores de Units apresentaram os documentos requeridos para a validação
dos votos, conforme o Edital de Convocação da Assembleia Especial publicado em 31 de julho
de 2019. Feitas as verificações dos detentores de Units presentes, e para tal efeito foram apenas
consideradas as participações dos detentores das Units em circulação no mercado, na forma do
Artigo 4-A da Lei n.º 6.404/76, e tendo sido constatada a regularidade da documentação
apresentada, verificou-se a presença de detentores de Units que totalizam 11.357.675 de Units
de emissão da Companhia, correspondentes a 71,89% do total das Units em circulação no
mercado.
3.

CONFIRMAÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA:

Abertos os trabalhos, os detentores das Units em circulação no mercado presentes exercem
neste ato o direito que lhes é conferido pela primeira parte do Artigo 34 do Estatuto Social1 da
Companhia, e, assim, votaram pela eleição do Presidente da Assembleia, elegendo para tal
função o Sr. Vladimir Joelsas Timerman, e como Secretário o Sr. Pedro Faya Pontes Malta,
mediante voto favorável de 9.797.217 Units, correspondentes a 62.02% do total das Units em
circulação no mercado. Detentores de 38.458 Units, correspondentes a 0,24% do total das Units
1

Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia: Salvo se de outra forma acordado por uma maioria daqueles
participando e com direito a nela voto, o Presidente do Conselho, caso exista um, e, caso não exista, o Presidente
deverá agir como presidente de todas as assembleias dos Sócios em que tal pessoa esteja presente. Em sua
ausência, o Vice-Presidente do Conselho ou o Vice-Presidente, caso presentes, deverão agir como presidente e,
na ausência de todos eles, um presidente será nomeado ou eleito pelos presentes na assembleia e com direito a
voto.
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em circulação no mercado, se abstiveram de votar; e detentores de 1.522.000 Units,
correspondentes a 9,63% do total das Units em circulação no mercado, votaram contra.
4.

CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM:

O Presidente confirmou que a convocação da presente Assembleia Especial foi regularmente
enviada a todos os detentores de Units da Companhia, tendo sido constatado o quórum mínimo
necessário para a instalação da Assembleia Especial em primeira convocação.
5.

DELIBERAÇÕES:

5.1. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DA COMPANHIA NO ÂMBITO DA
OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO.
APROVAR, tendo sido computados 9.835.675 votos favoráveis, correspondentes a 62,26% do
total das Units em circulação no mercado, 1.522.000 votos contra, correspondentes a 9,63% do
total das Units em circulação no mercado, a realização de nova avaliação da Companhia no
âmbito da oferta pública para aquisição de Units e BDRs para descontinuidade voluntária do
programa de certificados de depósito de ações – BDR Nível III de emissão da Companhia
(“Oferta”), a ser realizada pela BTG Pactual Holding S.A., conforme previsto no Edital da
Oferta, conforme alterado, tendo em vista os pedidos enviados por investidores titulares de
mais de 10% das Units e BDRs da Companhia em circulação no mercado.
CONSIGNAR, conforme estabelecido no §7 do artigo 24 da Instrução CVM nº 361/2002, na
lista abaixo, o nome dos detentores de Units em circulação no mercado que aprovaram a nova
avaliação da Companhia no âmbito da Oferta de forma a assegurar, nos termos do §3 do artigo
4-A da Lei 6.404/76, o eventual reembolso à Companhia dos honorários da instituição
avaliadora pelos detentores de Units em circulação no mercado que requereram a realização de
nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor, caso o novo valor da avaliação seja inferior
ou igual ao valor da Oferta.
1. Aberdeen Diversified - Core Adventurous Fund
2. Aberdeen Diversified - Core Growth Fund
3. Aberdeen Diversified Growth Fund
4. Aberdeen Diversified Income Fund
5. Aberdeen Standard Sicav I - Diversified Growth Fund
6. Aberdeen Standard Sicav I - Diversified Income Fund
7. Alcino Andrade Kauling
8. Antonio Saldanha Vasconcellos de Oliveira
9. Caio Vitor Bonfim Mendonça
10. Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no
Exterior Longo Prazo
11. Claudio de Sá
12. Constancia Fundamento Fundo de Investimentos de Ações
13. Douglas Cesar Gonçalves
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Eduardo Koji Miyazaki
Erick Garcia da Silva
Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust
Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust
Gerson Azevedo da Silva
Gilberto Grandi
Guido Cesar Carmim Junior
Hélio Lassalvia
Hossne Alexandre Mouazzen
Márcio Alave Zonzini
Mathias de Souza Lima Abramovic
Marcio Lousada Carpena
Mauro Augusto Euzébio Ferreira
Nildeberto Pedro de Almeida
Ohio Police and fire Pension Fund
Samba Pi FIA BDR Nivel I
Samba Theta Fundo de Investimento Multimercado
Smart Beta Low Volaility Global Equity Income Fund
T Fundo de Investimento Multimercado
Tiago Almeida Alves
William Moreira Vicente Gomes
Wiro Luiz Zimmermann

5.2. NOMEAÇÃO DA INSTITUIÇÃO AVALIADORA
CONSIGNAR que a Companhia e o detentor de Units, Samba Pi Fundo de Investimento em
Ações BDR Nível I, indicaram as seguintes Instituições Avaliadoras especializadas em
avaliação de ativos para realizarem a nova avaliação da Companhia no âmbito da Oferta, tendo
elas apresentado as respectivas propostas de honorários:
INSTITUIÇÃO AVALIADORA

DETENTOR DE UNITS QUE
EFETUOU A INDICAÇÃO
Urca Capital Partners Gestão, Consultoria, Samba
Pi
Fundo
de
Projetos e Participações Ltda., sociedade empresária Investimento em Ações BDR
limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º Nível I
22.271.083/0001-96, com sede na Rua Urussuí, n.º 125,
10º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado São Paulo,
CEP 04.542-050.
Apsis Consultoria Empresarial S/C Ltda., sociedade Companhia
empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
27.281.922/0001-70, com sede na Rua do Passeio, nº
62, 6º andar, Rio de Janeiro, CEP 20.021-280.
CONSIGNAR que os representantes da URCA CAPITAL PARTNERS GESTÃO,
CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. apresentaram as credenciais e os
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termos principais da proposta de honorários desta Instituição Avaliadora, e a Companhia
apresentou, por meio de seu DRI, o Sr. Gustavo Vaz, as credenciais e os termos principais da
proposta de honorários da APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA., e que todos
os detentores de Units em circulação no mercado aqui presentes, os representantes da
Companhia e o representante do Ofertante tiveram a oportunidade de indagar sobre a
experiência das Instituições Avaliadoras, inclusive com acesso às propostas comerciais das
Instituições Avaliadoras, que compõem o Anexo II a presente Ata, tendo os representantes da
Companhia apresentado ressalva quanto à experiência da Urca Capital Partners Gestão,
Consultoria, Projetos e Participações Ltda.
Após apresentação do avaliador URCA CAPITAL PARTNERS GESTÃO, CONSULTORIA,
PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – indicado pelos titulares de Units Samba Pi Fundo
de Investimentos em Ações BDR Nível I, a Companhia solicitou esclarecimentos acerca da
experiência prévia do referido avaliador para fins de elaboração de laudo de avaliação sob a
égide da Instrução CVM nº 361/02, tendo sido esclarecido pela Urca Capital que tal experiência
consistiria em (1) laudo de avaliação interno preparado para os acionistas controladores da
Trevisa Investimentos em meados de 2018; (2) laudo de avaliação preparado em favor de
acionistas minoritários da Sadia por ocasião de sua combinação com a BRF, por volta de 2008
ou 2009, por um dos atuais sócios da Urca Capital Partners, enquanto sócio de empresa que foi
parte na combinação de negócios que resultou na Urca Capital Partners; (3) fairness opinion
do Bankboston preparado para os acionista do Itaú por volta de 2006; e (4) laudo de avaliação
de ativos da Varig por ocasião de sua aquisição pela Gol por volta de 2007. O representante da
URCA CAPITAL PARTNERS GESTÃO, CONSULTORIA, PROJETOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. informou que acreditavam que os laudos de avaliação descritos nos
itens “1” e “2” eram públicos, tendo a Companhia ressalvado que se reserva o direito de analisálos.
Tendo em vista que, dentre os acionistas que votaram favoravelmente à realização de novo
laudo de avaliação, há determinados fundos de investimento, a Companhia solicitou
esclarecimentos acerca da autorização legal de fundos de investimento que votaram
favoravelmente à nova avaliação de assumirem a obrigação de reembolsar a Companhia, caso
o laudo de avaliação resulte em um valor igual ou inferior ao valor apurado pelo laudo de
avaliação originalmente contratado pelo Ofertante. Foi esclarecido pelo Sr. Vladimir que não
haveria óbice a que os fundos contraíssem tal obrigação eventual.
Questionado pelo Sr. Vladimir se a PLANCONSULT PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA., Instituição Avaliadora originalmente contratada pelo Ofertante para elaborar o laudo
de avaliação da Companhia, possui experiência em avaliação de companhias abertas no
contexto de ofertas públicas de aquisição de ações de companhias abertas realizadas à luz da
Instrução CVM nº 361/02, o Sr. Andreu esclareceu que sim, tendo realizado a última avaliação
desta natureza no ano de 2004.
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O Sr. Vladimir também solicitou informações sobre quando foi a última vez em que a APSIS
CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA. prestou serviços à Companhia, tendo sido
respondido pelo Sr. Andreu que nenhum trabalho foi contratado pela Companhia nos últimos
12 meses.
APROVAR, tendo sido computados 9.797.217 votos favoráveis, e 1.522.000 votos contra, e
38.458 abstenções, a contratação da URCA CAPITAL PARTNERS GESTÃO,
CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., acima qualificada, como
instituição avaliadora a ser contratada para a elaboração do laudo de nova avaliação da
Companhia no âmbito da Oferta, na forma do Artigo 4-A da Lei n.º 6.404/76. A indicação da
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA., que apresentou proposta de honorários
no valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), foi, portanto, rejeitada, contando
apenas com o voto favorável de 1.522.000 detentores de Units.
5.3. APROVAÇÃO DOS HONORÁRIOS E TERMOS DE CONTRATAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO AVALIADORA
APROVAR, tendo sido computados 9.797.217 votos favoráveis, 1.522.869 votos contra, e
37.589 abstenções, o valor dos honorários da URCA CAPITAL PARTNERS GESTÃO,
CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., acima qualificada, para a
elaboração do laudo de nova avaliação da Companhia no âmbito da Oferta, na forma do Artigo
4-A da Lei n.º 6.404/76, em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), majorado para
refletir carga tributária de todos os impostos incidentes, incluindo ISS, CS, PIS/Cofins e IR
presumidos, a um percentual de referência total atual de 19,53%, conforme previsto na Proposta
Comercial da referida instituição avaliadora.
APROVAR, tendo sido computados 9.797.217 votos favoráveis, 1.522.000 votos contra e
38.458 abstenções, os termos da contratação previstos na Proposta Comercial da URCA
CAPITAL PARTNERS GESTÃO, CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., acima qualificada, bem como as condições de execução da avaliação nela previstas,
inclusive, sem limitação, a aplicação, de forma conjunta, total ou parcial, mediante ponderação
livre e independente da Instituição Avaliadora, dos seguintes critérios para a avaliação da
Companhia e de seus ativos: (a) Fluxo de Caixa Descontado; (b) múltiplos de empresas
comparáveis (múltiplos de EBITDA); (c) múltiplos de transações precedentes; (d) patrimônio
líquido ajustado a mercado, na forma do artigo 4-A da Lei n.º 6.404/1976.
5.4. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO LAUDO DE AVALIAÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO AVALIADORA
APROVAR, tendo sido computados 9.835.675 votos favoráveis, 1.522.000 votos contra, sem
abstenções, o prazo não superior a 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo de avaliação da
Companhia pela URCA CAPITAL PARTNERS GESTÃO, CONSULTORIA, PROJETOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., acima qualificada, determinando que o laudo, após concluído, seja
encaminhado à Companhia, na pessoa de seu diretor de relações com investidores, à B3 – Brasil
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Bolsa Balcão S.A. e à CVM, através de seu endereço eletrônico, em formato específico por ela
indicado.
CONSIGNAR que, nos termos do §4 do artigo 24 da Instrução CVM nº 361/2002, a administração
da Companhia deverá colaborar com o avaliador, visando à disponibilidade dos documentos e
informações necessários à elaboração do laudo de avaliação, e que a instituição avaliadora
referenciada acima poderá solicitar à CVM, de forma fundamentada, a postergação do prazo de
apresentação do laudo de avaliação em caso de violação, pela Companhia, do referido parágrafo
§4º do artigo 24.

6.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Especial foi suspensa pelo tempo necessário à
elaboração da ata, tendo sido retomada, quando então esta ata foi lida para todos os presentes,
tendo sido por todos aceita, que a assinaram, conforme abaixo. Assim, foi declarada encerrada
a presente Assembleia Especial.
Mesa:
Vladimir Joelsas Timerman
PRESIDENTE

Pedro Faya Pontes Malta
SECRETÁRIO

Detentores de Units:

SAMBA PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I
Por: Samba Investimentos Ltda.
Por: Vladmir Joelsas Timerman
Gestora

SAMBA THETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Por: Marcos Coe de Oliveira Gleich
Procurador

CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Por: Marcos Coe de Oliveira Gleich
Procurador

ANTONIO SALDANHA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA
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ALCINO ANDRADE KAULING
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

CAIO VITOR BONFIM MENDONÇA
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

CLAUDIO DE SÁ ANDREZEJEWSKI
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

DOUGLAS CESAR GONÇALVES
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

EDUARDO KOJI MIYAZAKI
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

ERICK GARCIA DA SILVA
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

GERSON AZEVEDO DA SILVA
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

GILBERTO GRANDI
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

GUIDO CESAR CARMIM JUNIOR
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

HÉLIO LASSALVIA
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

HOSSNE ALEXANDRE MOUAZZEN
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Por: Anna Carla Marujo Rossetti

MÁRCIO ALAVE ZONZINI
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

MATHIAS DE SOUZA LIMA ABRAMOVIC
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

MAURO AUGUSTO EUZÉBIO FERREIRA
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

NILDEBERTO PEDRO DE ALMEIDA
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

TIAGO ALMEIDA ALVES
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

WILLIAM MOREIRA VICENTE GOMES
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

WIRO LUIZ ZIMMERMANN
Por: Anna Carla Marujo Rossetti

ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND
Por: Ricardo José Martins Gimenez

ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND
Por: Ricardo José Martins Gimenez

ABERDEEN DIVERSIFIED – CORE ADVENTURES FUND
Por: Ricardo José Martins Gimenez

SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY INCOME FUND
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Por: Ricardo José Martins Gimenez

ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME FUND
Por: Ricardo José Martins Gimenez

ABERDEEN DIVERSIFIED - CORE GROWTH FUND
Por: Ricardo José Martins Gimenez

ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH FUND
Por: Ricardo José Martins Gimenez

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
Por: Ricardo José Martins Gimenez

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST
Por: Ricardo José Martins Gimenez

OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND
Por: Ricardo José Martins Gimenez

MARCIO LOUZADA CARPENA
Por: Cesar Augusto Fagundes Verch

FIA SALINE – IE
Por: Diego Maia Lecuona

CENTAURO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO
Por: Roberta Hanna Rached

T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Por: Maurício Chagas Bicalho Neto
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ANEXO I
À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA PPLA PARTICIPATIONS LTD.
(A “COMPANHIA”) REALIZADA NA PRAIA DE BOTAFOGO, N. 501, 6º ANDAR,
TORRE CORCOVADO, RIO DE JANEIRO, CEP: 22.250-040, BRASIL EM 20 DE
AGOSTO DE 2019 ÀS 11:00 HORAS

NOME DO DETENTOR DE UNITS

CNPJ

SAMBA PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR
NIVEL I

28.298.548/0001-41

Por: Vladmir Joelsas Timerman
NOME DO DETENTOR DE UNITS
SAMBA THETA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE
INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ
23.799.268/0001-30

11.182.064/0001-77

Por: Marcos Coe de Oliveira Gleich
NOME DO DETENTOR DE UNITS
ANTONIO SALDANHA VASCONCELLOS DE
OLIVEIRA

NOME DO DETENTOR DE UNITS
ALCINO ANDRADE KAULING
CAIO VITOR BONFIM MENDONÇA
CLAUDIO DE SÁ ANDREZEJEWSKI
DOUGLAS CESAR GONÇALVES
EDUARDO KOJI MIYAZAKI
ERICK GARCIA DA SILVA
GERSON AZEVEDO DA SILVA
GILBERTO GRANDI

CPF
987.034.397-04

CPF
298.695.529-00
346.290.988-60
018.745.687-90
073.899.746-30
183.873.038-95
260.081.768-98
768.620.037-04
120.060.680-91
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GUIDO CESAR CARMIM JUNIOR
HÉLIO LASSALVIA
HOSSNE ALEXANDRE MOUAZZEN
MÁRCIO ALAVE ZONZINI
MATHIAS DE SOUZA LIMA ABRAMOVIC
MAURO AUGUSTO EUZÉBIO FERREIRA
NILDEBERTO PEDRO DE ALMEIDA
TIAGO ALMEIDA ALVES
WILLIAM MOREIRA VICENTE GOMES
WIRO LUIZ ZIMMERMANN

105.955.877-71
022.975.668-91
094.999.188-09
131.582.918-51
082.032.307-17
058.243.058-54
131.442.004-68
369.162.378-64
347.222.748-60
384.898.560-87

Por: Anna Carla Marujo Rossetti
NOME DO DETENTOR DE UNITS

CNPJ

ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH
FUND

24.992.325/0001-66

ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED INCOME
FUND

22.531.288/0001-63

ABERDEEN DIVERSIFIED – CORE ADVENTURES FUND

33.080.067/0001-32

SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY
INCOME FUND

27.494.060/0001-64

ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME FUND

31.730.059/0001-69

ABERDEEN DIVERSIFIED - CORE GROWTH FUND

33.080.069/0001-21

ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH FUND

33.080.070/0001-56

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER
TRUST

07.140.929/0001-65

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED
PENSION TRUST

07.140.930/0001-90

OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND

05.839.636/0001-45

Por: Ricardo José Martins Gimenez
NOME DO DETENTOR DE UNITS
MARCIO LOUZADA CARPENA

CPF
902.057.740-91
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Por: Cesar Augusto Fagundes Verch

NOME DO DETENTOR DE UNITS
FIA SALINE - IE

CNPJ
00.996.200/0001-46

Por: Diego Maia Lecuona
NOME DO DETENTOR DE UNITS
CENTAURO
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO
NO EXTERIOR LONGO PRAZO

CNPJ
07.667.580/0001-14

Por: Roberta Hanna Rached
NOME DO DETENTOR DE UNITS
T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ
25.108.749/0001-88

Por: Maurício Chagas Bicalho Neto
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ANEXO II
À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA PPLA PARTICIPATIONS LTD.
(A “COMPANHIA”) REALIZADA NA PRAIA DE BOTAFOGO, N. 501, 6º ANDAR,
TORRE CORCOVADO, RIO DE JANEIRO, CEP: 22.250-040, BRASIL EM 20 DE
AGOSTO DE 2019 ÀS 11:00 HORAS
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Proposta Para Prestação de
Serviços
AP-00746/19a
Empresa: PPLA
PARTICIPATIONS LTD.
A/C: Sr. Gustavo Vaz

DESDE 1978
GERANDO VALOR
A APSIS se destaca no mercado como uma empresa de consultoria especializada em
avaliações e em geração de valor para seus clientes. A credibilidade e a agilidade da
APSIS fazem com que seus serviços sejam referência para o mercado.

Mais de 20.000 laudos emitidos
Mais de R$ 500 bilhões em ativos avaliados
Mais de 18 milhões de ativos inventariados e conciliados
Mais de R$ 63 bilhões em imóveis avaliados
1.200 clientes, sendo 80% empresas de grande porte

CERTIFICADOS
PADRÃO INTERNACIONAL

MEMBROS

2

Proposta AP-00746/19a
16 de Agosto de 2019
PPLA PARTICIPATIONS LTD.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi
São Paulo - SP
A/C: Gustavo Vaz
Prezados,
É com satisfação que apresentamos a nossa proposta para prestação de serviços. Colocamo-nos à disposição em
casos de dúvidas ou problemas.

1. ESCOPO DO PROJETO
1.1. Entendimento da situação
Conforme entendimentos mantidos, a PPLA PARTICIPATIONS pretende realizar uma oferta pública voluntaria para
aquisição de units e BDRS para descontinuidade voluntaria do programa de certificados de depósitos de ações
(BDR nível 3) de emissão da PPLA PARTICIPATIONS e procurou a APSIS para auxiliá-la na elaboração do laudo de
acordo.

1.2. Descrição do projeto
Oferta pública voluntaria para aquisição de units e BDRs para descontinuidade voluntária do programa de
certificados de depósitos de ações (BDR nível 3) de emissão da PPLA PARTICIPATION
Apesar do objetivo não ser direcionado para atender a normativa da Comissão de Valores Imobiliários CVM 361, o
projeto contemplará a realização do laudo de avaliação da PPLA PARTICIPATIONS de acordo com esta normativa,
considerando toda a estrutura prevista e os três critérios de avaliação descritos abaixo:
I) Preço médio ponderado de cotação das ações da Companhia na bolsa de valores;
II) Valor do Patrimônio Líquido Contábil por ação;
III) Valor Econômico.
Para dar celeridade a entrega do trabalho, principalmente na análise do Valor Econômico, vamos analisar o laudo
emitido por terceiros na avaliação dos ativos biológicos e verificar se houve indício de variação relevante entre a
data da emissão da avaliação e a data base deste trabalho.
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Para as debentures registradas e investimento que a Companhia detém, vamos analisar o relatório de avaliação,
emitidos por terceiros para verificar a consistência e existência de ajuste a valores de mercado.
Para os outros ativos e passivos, vamos nos basear em análise da administração para verificar seus valores justos.
1.3. Documentação necessária

•
•
•
•
•
•
•

Ata/Estatuto da companhia
Balancete (na data base do trabalho)
Laudo de terceiros sobre o ativo biológico
Fluxo de caixa e cálculo dos valores das debentures, na data base do laudo
Avaliação das empresas investidas, na data base do laudo
Lista analítica dos empréstimos com sócios e os respectivos calculos
Calculos do valor justo dos passivos da sociedade, na data base.

1.4. Caso a documentação e/ou as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho proposto não sejam
fornecidas pelo cliente e a obtenção ou elaboração delas resulte em horas adicionais de trabalho da equipe
APSIS envolvida no projeto, as referidas horas serão apuradas e cobradas conforme tabela de valor hora/homem
vigente. Isso também ocorrerá quando a documentação ou as informações forem substituídas após o início da
execução do projeto.
1.5. Qualquer trabalho não descrito no escopo da presente proposta, direta ou indiretamente relacionado com a
proposição aqui apresentada, que venha a ser realizado por solicitação do cliente, será cobrado como horas
adicionais de trabalho da equipe APSIS envolvida no projeto, ou, caso solicitado, poderá ser objeto de nova
proposta. As referidas horas serão apuradas e cobradas conforme tabela de valor hora/homem vigente.
1.6. O escopo da proposta não inclui horas para esclarecimentos à Auditoria. As horas que se fizerem necessárias
serão cobradas conforme tabela de valor hora/homem vigente.

2. METODOLOGIA
Apesar das consideráveis diferenças entre elas, todas as metodologias de avaliação derivam de um mesmo princípio:
o da substituição. Segundo ele, nenhum investidor pagará por um bem valor superior ao que pagaria por outro bem
substituto e correspondente.
Abaixo, segue um resumo das metodologias de avaliação.
• Abordagem de mercado - Visa comparar a empresa em análise com outras recentemente vendidas ou em
oferta no mercado (múltiplos ou cotação em bolsa).
• Abordagem dos ativos - Visa analisar os registros contábeis e avaliar o valor do patrimônio líquido contábil
ou o valor do patrimônio líquido a valor de mercado. Esse último considera os ajustes efetuados para os ativos e
passivos avaliados (diferença entre os saldos líquidos contábeis e os valores de mercado).
• Abordagem da renda - É também conhecida como fluxo de caixa descontado. Nessa metodologia, o valor
de mercado da empresa é igual ao somatório de todos os benefícios monetários futuros que essa pode oferecer a seu
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detentor (valores futuros convertidos a valor presente, por meio de uma taxa apropriada).
O quadro a seguir resume as metodologias anteriormente descritas e aponta as indicações, dificuldades e vantagens
de cada uma delas. A APSIS determinará a metodologia mais indicada para o objetivo proposto.

3. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO
O relatório final será apresentado sob a forma digital, ou seja, documento eletrônico em PDF (Portable Document
Format) com certificação digital*, e ficará disponível em ambiente exclusivo do cliente em nossa extranet pelo
prazo de 90 (noventa) dias.
Caso o cliente solicite, a APSIS disponibilizará, sem custo, em até 05 (cinco) dias úteis, o documento impresso em
uma via original.
* Certificação Digital: tecnologia de identificação que permite a realização de transações eletrônicas dos mais diversos tipos,
considerando a integridade, a autenticidade e a confidencialidade dos dados, de forma a evitar que adulterações, captura de
informações privadas ou outros tipos de ações indevidas ocorram.

4. PRAZO
4.1. A APSIS apresentará minuta do(s) relatório(s) no prazo de 22 (vinte e dois) dias úteis, levando-se em
consideração que a contratante e/ou os envolvidos disponibilizará/ão todas as informações necessárias à
realização do trabalho.
4.2. Ao receber a minuta do laudo, o cliente terá o prazo de até 20 (vinte) dias para solicitar esclarecimentos e
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aprovar a emissão do laudo final. Decorrido o referido tempo, a APSIS poderá considerar o trabalho como
encerrado e estará autorizada a emitir a fatura final, independentemente da emissão do laudo final. Após a
aprovação da minuta, a APSIS terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão do laudo final.
4.3. O início dos serviços se dará com o aceite expresso da presente proposta, pagamento do sinal e recebimento da
documentação integral necessária ao desenvolvimento do trabalho.
4.4. Alterações solicitadas após a entrega do Laudo Digital estarão sujeitas a novo orçamento.

5. HONORÁRIOS
5.1. Os honorários profissionais para a execução dos serviços, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), correspondem a R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil
reais), a serem pagos da seguinte forma:
• 50,00% (cinquenta por cento) do valor total, no aceite da presente proposta
• 50,00% (cinquenta por cento) do valor total, na entrega da minuta do trabalho
5.2. Para cada etapa mencionada acima, o vencimento da fatura correspondente ocorrerá em 05 (cinco) dias
contados a partir de cada evento que deu origem à cobrança. Após o vencimento, serão cobrados juros de 1%
(um por cento) ao mês sobre o valor líquido da nota fiscal, mais 2% de multa sobre o valor da fatura, pelo
inadimplemento.
5.3. As atividades que extrapolarem o escopo previsto serão informadas ao cliente e cobradas mediante emissão de
relatório de atividades pela APSIS, contendo data, descrição das atividades e tempo utilizado.

6. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

7. CONFIDENCIALIDADE
A APSIS responsabiliza-se pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às informações confidenciais que
venha a conhecer por ocasião da execução dos serviços. Para efeitos desta proposta, será considerada confidencial
toda e qualquer informação a que a APSIS venha a ter acesso, direta ou indiretamente, em função dos serviços a
serem prestados.
As informações confidenciais incluem todo tipo de documentação oral, escrita, gravada e computadorizada, ou
divulgada pelo cliente por meio de qualquer forma, ou obtida em observações, entrevistas ou análises, abarcando,
apropriadamente e sem limitações, todos os maquinários, composições, equipamentos, registros, relatórios,
esboços, uso de patentes e documentos, assim como todos os dados, compilações, especificações, estratégias,
projeções, processos, procedimentos, técnicas, modelos e incorporações tangíveis e intangíveis de qualquer
natureza.
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8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. Os parâmetros básicos pertinentes ao escopo do serviço serão definidos imediatamente após o aceite desta
proposta, para permitir o planejamento dos trabalhos a serem executados.
8.2. Nossos trabalhos não representam uma auditoria ou revisão das demonstrações financeiras realizadas de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Consequentemente, nosso trabalho não pode ser
considerado como uma opinião ou conclusão no que tange tal aspecto.
8.3. A presente proposta poderá ser rescindida, desde que em comum acordo entre as Partes. Nesse caso, será
devido à APSIS o pagamento dos honorários estabelecidos na Cláusula Sexta, proporcionalmente aos trabalhos já
realizados.
8.4. As despesas com viagem e hospedagem, caso necessárias para a realização dos serviços, não estão inclusas no
valor da/o presente proposta/contrato e serão cobradas à parte, estando, todavia, sujeitas à aprovação prévia
do cliente. Se as providências relativas a compra de passagens e diárias de hotel forem de responsabilidade da
APSIS, as despesas serão cobradas por meio de nota de débito, com apresentação dos comprovantes, e serão
isentas da incidência de quaisquer tributos, por não constituírem o objeto da presente contratação.
8.5. Para os trabalhos que envolverem as áreas de engenharia, será enviada a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), para colhimento da assinatura do contratante. A ART é um documento que confere legitimidade ao
trabalho realizado e fica registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
8.6. Ao final do trabalho, será encaminhado um modelo de Atestado de Capacidade Técnica (ACT) para análise do
contratante. Em caso de aprovação, solicitaremos o retorno do ACT preenchido e assinado em papel timbrado
da empresa.
8.7. Fica eleito o foro a Capital da Cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir qualquer eventual dúvida durante a efetivação da/o presente proposta/contrato, bem
como todos os casos não previstos neste instrumento.
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9. ACEITE E CONTRATO
Aceita a proposta, ela deverá ser subscrita pelo representante legal da empresa solicitante e restituída à empresa
contratada, acompanhada de toda a documentação necessária para o início da realização dos trabalhos.
Restituída à contratada, a presente proposta adquire forma de contrato, nos moldes da legislação civil em vigor.
E, por estarem justos e acertados, os representantes legais das empresas assinam a presente proposta, que será
automaticamente convertida em contrato de prestação de serviços, em 02 (duas) vias.
Aguardando um pronunciamento de V.Sas, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Vice-Presidente Técnico

MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON
Diretora

Aceite:
______________________________
(Local / Data)

___________________________________
Representante Legal

CNPJ da empresa contratante:
Testemunha 01:

Testemunha 02:

CPF:

CPF:

RIO DE JANEIRO
Rua do Passeio, nº 62, 6º andar
Centro • Rio de Janeiro • RJ •
CEP 20021-280
Tel.: +55 21 2212-6850

SÃO PAULO
Av. Angélica, nº
2.503, Conj. 101
Consolação • São Paulo • SP •
CEP 01227-200
Tel.: +55 11 4550-2701

SANTA CATARINA
Rua Max Colin, nº 726
América • Joinville • SC •
CEP 89204-040
Tel.: +55 47 3431-5700

AGRADECIMENTO
APSIS
A APSIS oferece soluções para avaliação
de negócios, transações e governança
corporativa,

gestão

do

imobilizado,

consultoria imobiliária e sustentabilidade.
Todos esses serviços são feitos por uma
equipe

multidisciplinar,

altamente

qualificada e atualizada com as mudanças
e necessidades do mercado, de acordo
com

as

normas

contabilidade

internacionais

de

publicadas

e

IFRS,

revisadas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), com os Comitês
de Pronunciamento Contábeis, a ABNT e
os demais regulamentos e normas.
Nos comprometemos com um rigoroso
padrão de qualidade e oferecemos um
atendimento ágil e personalizado. Nossa
grande experiência nos diversos setores
da economia nos ajuda a identificar com
clareza as necessidades de sua empresa
e a propor soluções inteligentes que
atendam ao seu negócio.

