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COMUNICADO AO MERCADO
PPLA PARTICIPATIONS LTD. (“Companhia”), em continuidade ao disposto no Fato
Relevante da Companhia, datado de 14 de fevereiro de 2020, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta
data (“AGE”), foi ratificado (i) o grupamento de ações Classe A e Classe B de emissão da
Companhia, na razão de 30 (trinta) para 1 (um) (“Grupamento”), na forma aprovada em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 14 de fevereiro de 2020;
e (ii) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações adotadas na
AGE.
A partir do pregão de 18 de março de 2020, as units da Companhia passaram a ser listadas e
negociadas de acordo com a nova quantidade de ações, nos termos do Grupamento, na razão
de 30 (trinta) ações para 1 (uma) ação, assim como os novos números de BDRs com lastro
em ações de emissão da Companhia.
Em consequência do Grupamento, as atuais 28.146.673 units correspondem a 938.222 units
(sem considerar o desmembramento de units PPLA11), sendo certo que no cenário de
desmembramento de uma parcela de units PPLA11 as atuais 28.046.715 units PPLA11
correspondem a 932.474 units PPLA11, sendo a parcela residual composta de BDRs classe
A e de BDRs Classe B.. A proporção dos valores mobiliários subjacentes necessários à
formação de cada unit continuará a mesma, sendo 1 BDR classe A (representando 1 ação
classe A) e 2 BDRs classe B (representando, cada, 1 ação classe B).
As disposições relativas à proibição da alienação direta de BDRs representando ações de
emissão da Companhia permanecem inalteradas e não devem ocorrer, em conformidade com
o disposto no Artigo 8.2 do Estatuto Social da Companhia. A negociação somente ocorrerá
através das units da Companhia descritas neste Comunicado ao Mercado.
Quaisquer frações remanescentes de ações ou de units que serão agrupadas em números
inteiros de ações e de units (“Sobras”) e vendidas em leilão na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), a ser realizado em data e hora a serem oportunamente divulgados, sendo
que o valor líquido apurado será disponibilizado a cada respectivo titular dessas frações,
proporcionalmente às frações de sua titularidade. A quantidade exata de Sobras será
oportunamente comunicada ao mercado tão logo recebidos e consolidados os dados da B3
e do escriturador pela Companhia. Os termos não definidos neste Comunicado ao Mercado
encontram-se definidos no Fato Relevante.
São Paulo, 18 de março de 2020.
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