Relatório da Administração
Senhores Acionistas,
Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias da PPLA Participations
Ltd. (“PPLA Participations” ou “Companhia”) e suas controladas, relativos ao período findo em 30 de setembro de 2018,
elaboradas de acordo com o IAS 34 – Relatório Financeiro Intermediário, parte integrante das Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) e a Lei das Sociedades por Ações.
Descontinuidade do Programa de BDRs
Durante o trimestre findo em 30 de setembro de 2018, a PPLA Participations Ltd. submeteu à B3. S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
um procedimento para a descontinuidade voluntária do Programa de BDRs de emissão da Companhia, com o consequente
cancelamento da sua listagem e da negociação das Units perante a B3, bem como o cancelamento de seu registro de companhia
emissora estrangeira categoria “A”, mantido junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Manual do Emissor
divulgado pela B3 e da Instrução da CVM nº 332, de 4 de abril de 2009.
O Procedimento de descontinuidade, incluindo seus termos e condições, encontra-se ainda sujeito à (i) aprovação a ser proferida
pela B3, (ii) ratificação pela CVM, e (iii) obtenção das aprovações societárias aplicáveis, incluindo a aprovação da Companhia,
através de uma Reunião do Conselho de Administração.
Programa de Recompra
Em 25 de novembro de 2015, o Conselho de Administração anunciou seu programa de Recompra de units. Desde o início do
programa, 93.962.230 ações foram recompradas no valor total de R$291.741 e 87.750.430 ações foram canceladas no valor total
de R$288.808. No período findo em 30 de setembro de 2018, não houve recompras de units e em tal data 6.211.800 units (31 de
dezembro de 2017: 6.211.800) encontravam-se em tesouraria.
Novo Programa de units
Em 14 de fevereiro de 2017, o Conselho de Administração aprovou dois novos programas de units, que poderão ser negociadas
na B3 S.A., compostos exclusivamente por valores mobiliários de cada uma das Companhias sendo: (i) units a serem negociadas
sob o ticker BPAC11, compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais Classe A de emissão do Banco e (ii) units a serem
negociadas sob o ticker PPLA11, compostas por um Brazilian Depositary Receipt (“BDR”) representativo de uma ação classe A e
dois BDR’s representativos, cada, de uma ação classe B, de emissão da Companhia.
Aquisições e vendas
Durante o período findo em 30 de setembro de 2018 não houveram aquisições e vendas significativas realizadas pela Companhia
ou suas investidas.
Desempenho
O resultado líquido da Companhia no trimestre passou de um prejuízo de R$58,7 milhões em 30 de setembro de 2017 para um
prejuízo de R$20,9 milhões no mesmo período de 2018. O prejuízo do trimestre é justificado basicamente pela perda no portfólio
de entidades de investimento avaliado ao valor justo, contabilizados em conexão com a adoção do IFRS 10 em 30 de setembro
de 2015.
Auditores Independentes
A política da Companhia para a contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores independentes
se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do
auditor. Esses princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer
funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.
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