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FATO RELEVANTE
PPLA PARTICIPATIONS, LTD. ("PPLA" ou “Companhia”), em atendimento às disposições da
Instrução CVM 358, conforme alterada, comunica aos seus investidores, titulares das Units e
BDRs e ao mercado em geral, que pretende realizar um processo de emissão de novas ações da
Companhia, no qual será concedido aos investidores a oportunidade de subscrever e integralizar
novas Units “PPLA11” proporcionalmente à sua participação societária (“Operação”). A Operação
contemplará a emissão de ações de emissão da Companhia à BTG MB Investments L.P., sociedade
com sede em Bermuda, no contexto das capitalizações realizadas na PPLA Investments L.P., nos
termos dos Comunicados Sobre Transações entre Partes Relacionadas disponibilizados ao
mercado em 23 de abril de 2018, 10 de julho de 2018, 28 de setembro de 2018, 30 de setembro de
2018, 27 de março de 2019, 9 de abril de 2019, 1 de julho de 2019, 1 de outubro de 2019, 3 de
dezembro e de 6 de dezembro de 2019 e nos termos principalmente do Fato Relevante de 4 de
outubro de 2019. A Companhia pretende também realizar um grupamento de ações da Companhia
em um patamar a ser oportunamente definido para adequar o seu atual preço por Unit PPLA11 a
patamares considerados adequados às principais companhias com valores mobiliários negociados
na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (“Grupamento”), ainda levando em consideração a
estrutura e complexidade inerentes a uma companhia de investimentos sediada em Bermuda.
A Companhia não definiu e nem aprovou até o momento a efetiva realização da Operação e do
Grupamento, seus termos e condições, ou quaisquer outras possíveis operações e, portanto, nesta
data, não está sendo realizada qualquer operação no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em
qualquer outra jurisdição. Destaca-se que a sua efetiva realização, assim como qualquer operação
deste tipo, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as
respectivas aprovações societárias aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis,
dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia. Caso efetivada, a Operação e o Grupamento
serão conduzidas em conformidade com a legislação de Bermuda e regulamentação aplicáveis à
companhia estrangeira com valores mobiliários listados na Euronext e na B3.
Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância,
ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou um anúncio de oferta
pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia no Brasil, nos Estados Unidos
ou em qualquer outra jurisdição.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre
quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto, respeitadas as restrições
constantes das normas da CVM e da legislação aplicável.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.
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