ATA da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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 09 de junho de 2021 às 11:00 horas.
MESA: João Mansur Neto (Presidente)
Marcella Niemeyer Almeida Prado (Secretária)
PRESENÇA:
1.

Lista constante do Anexo I.

CONFIRMAÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA:

O Sr. João Mansur Neto presidiu a reunião e a Sra. Marcella Niemeyer Almeida Prado atuou
como secretária da reunião.
2.

CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM:

O Presidente confirmou que a convocação da presente Assembleia Geral Ordinária foi
regularmente enviada a todos os acionistas da Companhia e foi constatado o quórum necessário
para a instalação da mesma.
3.

DELIBERAÇÕES:

3.1. DEMONSTRAÇÕES
INDEPENDENTE:

CONTÁBEIS

E

RELATÓRIO

DE

AUDITORIA

APROVAR, tendo sido computados 28.146.660 votos favoráveis, sem votos contra, sem
ressalvas ou emendas, o relatório e as contas da administração, bem como as demonstrações
contábeis da Companhia e suas notas explicativas, além do parecer dos auditores
independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
3.2. DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:
APROVAR, tendo sido computados 28.146.660 votos favoráveis e sem votos contra, a
destinação do prejuízo do exercício, no valor de R$ 25.491,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos
e noventa e um reais), que foi incorporado à conta de prejuízos acumulados da Companhia.
3.3. RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E NOMEAÇÃO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES:
RATIFICAR, tendo sido computados 28.146.660 votos favoráveis, sem votos contra, sem
ressalvas ou emendas, a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para a
prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia,
para o exercício social de 2020, a partir das informações contábeis relativas ao segundo
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trimestre do exercício, conforme aprovado em deliberação do Conselho de Administração, de
07 de julho de 2020.
RATIFICAR, tendo sido computados 28.146.660 votos favoráveis, sem votos contra, sem
ressalvas ou emendas, a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes,
para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da
Companhia, para o exercício social de 2021, a partir das informações contábeis relativas ao
primeiro trimestre do exercício, conforme aprovado em deliberação do Conselho de
Administração de 04 de maio de 2021 , inclusive para o período iniciado a partir da conclusão
da Assembleia até a conclusão da próxima Assembleia Geral Ordinária na qual as
demonstrações financeiras da Companha serão apresentadas, nos termos do Artigo 70.1 do
Estatuto Social.
3.4.ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
APROVAR, por maioria dos votos presentes, que o número de membros do Conselho de
Administração será 07 (sete);
APROVAR, tendo sido computados 28.146.660 votos a favor, sem votos contra e sem
abstenções, a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia
para o mandato de 01 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos conselheiros que serão eleitos
na Assembleia Geral Ordinária de 2022:
Nelson Azevedo Jobim
Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi
Mark Clifford Maletz
Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo
Roberto Balls Sallouti
John Huw Gwili Jenkins
Guillermo Ortiz Martínez
4.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral foi suspensa para elaboração da ata, tendo
sido retomada, quando foi declarada encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária.
Mesa:
João Mansur Neto
Presidente
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Marcella Niemeyer Almeida Prado
Secretária

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 09 de junho de 2021 às 11:00 horas
NOME DO ACIONISTA
PPLA GP MANAGEMENT LTD.

Por:
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CNPJ
N/A

