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 aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data,
foi realizada a seguinte transação com partes relacionadas da Companhia, através da BTGI Stigma
LLC, sociedade constituída no Estado de Delaware, Estados Unidos (“Stigma”), e subsidiária integral
da PPLA Investments, L.P., sociedade com sede em Bermuda e que tem como General Partner a
Companhia, nos termos da legislação de Bermuda (“PPLAI”) .
Fundo de investimento denominado Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado Valbuena – Investimento no
Parte Relacionada e Relação da Exterior, sob a gestão de sociedade gestora do conglomerado
Parte Relacionada com a financeiro do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), que
Companhia
possui controladores finais em comum, e cujo único quotista
é detentor de participação qualificada indireta no BTG
Pactual e na PPLAI (“Fundo”).
Data da Transação

Objeto da Transação

Principais Termos e Condições

07 de dezembro de 2021.
Celebração de termo de cessão da integralidade das cotas
(“Termo de Cessão”) do Fundo de Investimento em
Participações Bravo – Multiestratégia Investimento no
Exterior (“FIP Bravo”) detidas pela Stigma ao Fundo. O FIP
Bravo tem como principal ativo a participação societária da
integralidade do capital social da BRPEC Agro-Pecuária
S.A. (“BrPec”), uma empresa agropecuária focada na
produção de soja, milho e gado e proprietária de imóveis
rurais.
O Termo de Cessão foi celebrado em 07 de dezembro de
2021, no qual a Stigma comprometeu-se a entregar a
totalidade das cotas do FIP Bravo ao Fundo. O Fundo pagará
à Stigma o montante de aproximadamente R$114,9 milhões,
corrigido pela variação positiva da Taxa DI pelo período
compreendido entre o dia 30 de novembro de 2021 e a data
de fechamento da operação.
A consumação da Operação está sujeita apenas à verificação
e ao cumprimento de condições precedentes usuais a
operações de tal natureza, notadamente a obtenção da
anuência prévia do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica.

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

Considerando que o Fundo manifestou o seu interesse pela
Operação, a administração considerou (i) a situação
econômico-financeira e à recorrente necessidade de capital
da PPLA Investments, (ii) a sua estratégia de administração,
otimização e extração de valor do seu portfólio de entidades
de investimento, e (iii) os termos e condições apresentados
pelo Fundo a respeito da Operação. A Operação foi aprovada
em 07 de dezembro de 2021 no âmbito do Conselho de
Administração da Companhia.

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 a Operação foram comutativas (arm’s
length), tendo em vista que a Operação foi negociada entre
as partes acima descritas, considerando as condições de
mercado para a transação, o preço atribuído aos imóveis de
propriedade da BrPec, a dívida líquida consolidada da
BrPec, assim como laudo de avaliação elaborado por
empresa avaliadora com experiência no setor.

São Paulo, 07 de dezembro de 2021.

PPLA PARTICIPATIONS LTD.
GUSTAVO DOS SANTOS VAZ
Diretor de Relações com Investidores
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