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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

José Octavio Mendes Vita

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Gustavo dos Santos Vaz

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

1207-6

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S

CPF/CNPJ

18.596.945/0001-83

Data Início

01/04/2017

Descrição do serviço contratado

Serviços de auditoria independente e revisão das demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2018.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Não aplicável

Justificativa da substituição

Não Aplicavel

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não Aplicavel

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Fabio Rodrigo Muralo

01/04/2017

CPF
181.657.668-99

Endereço
Rua Castilho, 392, Conj. 42, 4 andar, Brooklin Novo, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04568-010,
Telefone (11) 51022510, Fax (11) 51056201, e-mail: fabio.muralo@bakertilly.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1207-6

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S

CPF/CNPJ

18.596.945/0001-83

Data Início

01/04/2017

Descrição do serviço contratado

Serviços de auditoria independente e revisão das demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2019.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$ 177.600,00

Justificativa da substituição

A PPLA realizou a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) para a prestação dos serviços de
auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, a partir das informações trimestrais relativas ao
segundo trimestre de 2020.
A referida contratação ocorreu visando antecipar a rotação mandatória e o decurso do prazo mínimo desde sua última
contratação, nos termos do artigo 31 da ICVM 308/99.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

01/04/2017

181.657.668-99

Fabio Rodrigo Muralo

Endereço
Rua Castilho, 392, Conj. 42, 4 andar, Brooklin Novo, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04568-010,
Telefone (11) 51022510, Fax (11) 51056201, e-mail: fabio.muralo@bakertilly.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S.A.

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Data Início

01/06/2020

Descrição do serviço contratado

Auditoria independente das demonstrações financeiras. A Ernst & Young Auditores Independentes S.S. foi contratada para o
exame das demonstrações financeiras do exercício social, a partir a partir das demonstrações do período encerrado em 30 de
junho de 2020, com encerramento em 31 de dezembro de 2020.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$5.422.326,00

Justificativa da substituição

Deliberação da administração da Companhia

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Flavio Serpejante Peppe

01/06/2020

CPF
125.090.248-76

Endereço
Av. Presidente Juscelino Kubistcheck, 1830, 5° ao 8° andares, Vila Nova Conceição, São Paulo,
SP, Brasil, CEP 04543-900, Telefone (11) 25733213, Fax (11) 25735775, e-mail:
flavio.s.peppe@br.ey.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0002-01

Data Início

01/01/2021

Descrição do serviço contratado

Auditoria independente das demonstrações contábeis. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes foi contratada
para o exame das demonstrações financeiras relativas a partir do primeiro trimestre de 2021.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$81.000,00

Justificativa da substituição

N/A

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Edison Arisa Pereira

DATA_INICIO_ATUACAO
01/01/2021

CPF
006.990.038-81

Endereço
Avenida Francisco Matarazzo, n° 1400, 9°, 10°, 13° aos 17°, Torre Torino, Agua Branca, São
Paulo, SP, Brasil, CEP 05001-903, Telefone (11) 971673140, Fax (11) 36742000, e-mail:
edison.arisa@br.pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

-

Tipo auditor

Estrangeiro

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ
Data Início

01/01/2021

Descrição do serviço contratado

Auditoria independente das demonstrações contábeis. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes foi contratada
para o exame das demonstrações financeiras relativas a partir do primeiro trimestre de 2021.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$ 81.000,00

Justificativa da substituição

NA

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Edison Arisa Pereira

DATA_INICIO_ATUACAO
01/01/2021

CPF

Endereço
Avenida Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Agua Branca, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05001
-903, Telefone (11) 36742000, Fax (11) 36742000, e-mail: edison.arisa@br.pwc.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes
A PPLA realizou a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”)
para a prestação dos serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da
Companhia, a partir das informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2021.
A substituição dos auditores decorre de decisão da Administração da Companhia, não tendo sido
causada por qualquer discordância de opinião ou insatisfação dos serviços em relação aos atuais
auditores.

Internal Use Only
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Patrimônio Líquido

4.625,00

26.000,00

3.799.421,00

Ativo Total

4.625,00

26.000,00

3.799.421,00

Resultado Bruto

-25.491,00

-3.466.731,00

-162.956.028,00

Resultado Líquido

-25.491,00

-3.466.731,00

-162.956.028,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

2.814.667

84.440.019

84.440.019

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

0,001600

0,000300

0,045000

Resultado Básico por Ação

-0,001000

-0,050000

-2,340000

Resultado Diluído por Ação

-0,01

-0,05

-2,34
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3.2 - Medições Não Contábeis

a) Valor das medições não contábeis
b) Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas e c)
Motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da
condição financeira e do resultado das operações da PPLA Participations
A PPLA Participations não divulgou, no decorrer do último exercício social, nem deseja divulgar neste
Formulário de Referência medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação
e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda).
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras
Em 06 de fevereiro de 2021 foi aprovado o aumento de capital social da CCRR, com a emissão de
39.671.903 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O FIP Turquesa, investida indireta da
PPLAI, subscreveu 12.215.916 desse total, pelo valor de R$22.786, sem alteração relevante do percentual
de investimento da PPLAI na CCRR.

Internal Use Only
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados
3.4 - Política de destinação dos resultados

Para uma descrição da política de dividendos, vide item 18.10 deste Formulário de Referência.
A Companhia não destinou resultados desde a sua constituição, pois não auferiu resultados atribuíveis aos
seus acionistas desde a sua constituição.

Regras sobre
retenção de
lucros

Valores das
Retenções de
Lucros

Valores das
retenções de
lucro

31 de dezembro de 2020

31 de dezembro de 2019

O estatuto social da PPLA
Participations determina que o
conselho de administração pode,
antes de declarar qualquer
dividendo, separar o excedente
dos lucros da PPLA Participations
em valor que considere
apropriado, como uma reserva a
ser usada para cobrir
contingências, para equalizar
dividendos ou para qualquer outro
propósito.

O estatuto social da PPLA
Participations determina que o
conselho de administração pode,
antes de declarar qualquer
dividendo, separar o excedente
dos lucros da PPLA Participations
em valor que considere
apropriado, como uma reserva a
ser usada para cobrir
contingências, para equalizar
dividendos ou para qualquer outro
propósito.

O estatuto social da PPLA
Participations determina que o
conselho de administração pode,
antes de declarar qualquer
dividendo, separar o excedente
dos lucros da PPLA Participations
em valor que considere
apropriado, como uma reserva a
ser usada para cobrir
contingências, para equalizar
dividendos ou para qualquer outro
propósito.

Não houve separação do
excedente dos lucros no
exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.

Não houve separação do
excedente dos lucros no exercício
social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.

Não houve separação do
excedente dos lucros no
exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020.

Retenção de Lucro: 0

Retenção de Lucro: 0

Reserva Legal: 0

Reserva Legal: 0

31 de dezembro de 2018

Retenção de Lucro: 0
Reserva Legal: 0
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Regras sobre
distribuição de
dividendos

Periodicidade
das
distribuições de
dividendo

Os titulares de Ações Classe A da
PPLA Participations e Ações
Classe B da PPLA Participations
vão dividir igualmente e
proporcionalmente quaisquer
dividendos que o conselho de
administração do PPLA
Participations poderá, de tempos
em tempos, declarar. O titular da
Ação Classe C da PPLA
Participations e os titulares das
Ações Classe D da PPLA
Participations não terão direito a
receber quaisquer dividendos.

Os titulares de Ações Classe A da
PPLA Participations e Ações
Classe B da PPLA Participations
vão dividir igualmente e
proporcionalmente quaisquer
dividendos que o conselho de
administração do PPLA
Participations poderá, de tempos
em tempos, declarar. O titular da
Ação Classe C da PPLA
Participations e os titulares das
Ações Classe D da PPLA
Participations não terão direito a
receber quaisquer dividendos.

Os titulares de Ações Classe A da
PPLA Participations e Ações
Classe B da PPLA Participations
vão dividir igualmente e
proporcionalmente quaisquer
dividendos que o conselho de
administração do PPLA
Participations poderá, de tempos
em tempos, declarar. O titular da
Ação Classe C da PPLA
Participations e os titulares das
Ações Classe D da PPLA
Participations não terão direito a
receber quaisquer dividendos.

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, não
houve alteração nas regras sobre
distribuição de dividendos, em
relação a 2019.

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, não
houve alteração nas regras sobre
distribuição de dividendos, em
relação a 2018.

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, não
houve alteração nas regras sobre
distribuição de dividendos, em
relação a 2017.

O estatuto social da PPLA
Participations determina que,
conforme permitido pelas leis de
Bermudas, ela distribua todos os
dividendos que recebe, por meio
da PPLA Bermuda Holdco, da
PPLA Investments aos seus
acionistas.

O estatuto social da PPLA
Participations[=]
determina que,
conforme permitido pelas leis de
Bermudas, ela distribua todos os
dividendos que recebe, por meio
da PPLA Bermuda Holdco, da
PPLA Investments aos seus
acionistas.

O estatuto social da PPLA
Participations determina que,
conforme permitido pelas leis de
Bermudas, ela distribua todos os
dividendos que recebe, por meio
da PPLA Bermuda Holdco, da
PPLA Investments aos seus
acionistas.

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, não
houve distribuições de
dividendos.

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, não
houve distribuições de
dividendos.

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, não
houve distribuições de
dividendos.
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Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
por
regulamentação
especial
aplicável ao
emissor, assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou arbitrais

A PPLA Participations é uma
holding e não tem operações
diretas. Consequentemente, ela
irá depender da PPLA
Investments para distribuições,
por meio da PPLA Bermuda
Holdco, para pagar quaisquer
dividendos. Ademais, a PPLA
Participations e a PPLA Bermuda
Holdco estão sujeitas a restrições
legais de Bermudas que podem
afetar sua capacidade de pagar
dividendos e fazer outros
pagamentos.

A PPLA Participations é uma
holding e não tem operações
diretas. Consequentemente, ela
irá depender da PPLA
Investments para distribuições,
por meio da PPLA Bermuda
Holdco, para pagar quaisquer
dividendos. Ademais, a PPLA
Participations e a PPLA Bermuda
Holdco estão sujeitas a restrições
legais de Bermudas que podem
afetar sua capacidade de pagar
dividendos e fazer outros
pagamentos.

A PPLA Participations é uma
holding e não tem operações
diretas. Consequentemente, ela
irá depender da PPLA
Investments para distribuições,
por meio da PPLA Bermuda
Holdco, para pagar quaisquer
dividendos. Ademais, a PPLA
Participations e a PPLA Bermuda
Holdco estão sujeitas a restrições
legais de Bermudas que podem
afetar sua capacidade de pagar
dividendos e fazer outros
pagamentos.

Nos termos do Limited
Partneship Act 1883 de
Bermudas, ou o LP Act de
Bermudas, a PPLA Investments
pode não pagar parcelas de seus
rendimentos ou outra
remuneração a um sócio passivo
se, na data do efetivo
pagamento, o sócio
administrador tiver motivos
razoáveis para acreditar que a
PPLA Investments, após
referido pagamento, será incapaz
de cumprir com suas
responsabilidades financeiras
quando estas se tornarem
exigíveis. Nos termos das leis de
Bermudas, a PPLA
Participations pode declarar ou
pagar um dividendo fora das
reservas distribuíveis apenas se
tiver motivos razoáveis para
acreditar que ela é, ou seria após
o pagamento ser efetuado, capaz
de pagar seus passivos quando
se tornarem vencidos e se o
valor realizável de seus ativos
não for, dessa forma, inferior ao
total de seus passivos.

Nos termos do Limited
Partneship Act 1883 de
Bermudas, ou o LP Act de
Bermudas, a PPLA Investments
pode não pagar parcelas de seus
rendimentos ou outra
remuneração a um sócio passivo
se, na data do efetivo
pagamento, o sócio
administrador tiver motivos
razoáveis para acreditar que a
PPLA Investments, após
referido pagamento, será incapaz
de cumprir com suas
responsabilidades financeiras
quando estas se tornarem
exigíveis. Nos termos das leis de
Bermudas, a PPLA
Participations pode declarar ou
pagar um dividendo fora das
reservas distribuíveis apenas se
tiver motivos razoáveis para
acreditar que ela é, ou seria após
o pagamento ser efetuado, capaz
de pagar seus passivos quando
se tornarem vencidos e se o
valor realizável de seus ativos
não for, dessa forma, inferior ao
total de seus passivos.

Nos termos do Limited
Partneship Act 1883 de
Bermudas, ou o LP Act de
Bermudas, a PPLA Investments
pode não pagar parcelas de seus
rendimentos ou outra
remuneração a um sócio passivo
se, na data do efetivo
pagamento, o sócio
administrador tiver motivos
razoáveis para acreditar que a
PPLA Investments, após
referido pagamento, será incapaz
de cumprir com suas
responsabilidades financeiras
quando estas se tornarem
exigíveis. Nos termos das leis de
Bermudas, a PPLA
Participations pode declarar ou
pagar um dividendo fora das
reservas distribuíveis apenas se
tiver motivos razoáveis para
acreditar que ela é, ou seria após
o pagamento ser efetuado, capaz
de pagar seus passivos quando
se tornarem vencidos e se o
valor realizável de seus ativos
não for, dessa forma, inferior ao
total de seus passivos.

Não houve restrições à
distribuição de dividendos no
exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020.

Não houve restrições à
distribuição de dividendos no
exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.

Não houve restrições à
distribuição de dividendos no
exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018.
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Se o emissor
possui uma
política de
destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando
órgão
responsável
pela aprovação,
data da
aprovação e,
caso o emissor
divulgue a
política, locais
na rede
mundial de
computadores
onde o
documento
pode ser
consultado

Não aplicável, tendo em vista
Não aplicável, tendo em vista
que a Companhia não possui uma
que a Companhia não possui uma
política de destinação de resultados política de destinação de resultados
formalizada.
formalizada

Não aplicável, tendo em vista
que a Companhia não possui uma
política de destinação de
resultados formalizada.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a PPLA Participations não distribuiu dividendos nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2020, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018. Os eventuais dividendos apresentados nas demonstrações
do patrimônio líquido correspondem a dividendos distribuídos pela PPLA Investments para acionistas não controladores da
PPLA Participations.
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas
Não aplicável, pois a PPLA Participations não distribuiu dividendos nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
540.301,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,99151260
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Tendo em vista que, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía qualquer valor como Passivo,
consequentemente, não possuía obrigações.
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3.9 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relevantes referentes à Seção 3 foram informadas nos quadros anteriores.
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O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve exposição a riscos
consideráveis. Os potenciais investidores devem se atentar à análise das informações incluídas nas
seções neste Formulário de Referência, considerando os riscos descritos abaixo, bem como as nossas
informações financeiras auditadas e notas relacionadas, todas elas incluídas neste Formulário de
Referência, antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer um dos valores mobiliários
emitidos por nós.
Os negócios, resultados das operações, a reputação, condição financeira, liquidez ou perspectivas da
Companhia poderão ser adversamente afetados se qualquer um dos riscos descritos abaixo ocorrer e,
como resultado, o preço de mercado de nossos valores mobiliários poderá diminuir, hipóteses em que
os potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente o seu investimento nos valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Para fins desta Seção deste Formulário de Referência, a indicação de que um risco pode ter ou terá
um “efeito adverso para a PPLA Participations” ou expressões similares significam que esse risco
pode ter ou terá um efeito adverso na participação de mercado, reputação, negócios, situação
financeira, resultado das operações, margens, fluxo de caixa e/ou no preço de mercado dos valores
mobiliários da PPLA Participations, que são comercializados através de Units com o ticker
“PPLA11”, compostas de uma ação Classe A e duas ações Classe B da PPLA Participations.
Riscos adicionais que, na data deste Formulário de Referência, a PPLA Participations considera
irrelevantes ou que não são do seu conhecimento, também podem ter um efeito adverso para a PPLA
Participations.
a)

Com relação à PPLA Participations:

É possível que as inciativas para a obtenção de retornos positivos não correspondam aos resultados
esperados e que injeções de capital sejam requeridas, capazes de causar um efeito de diluição aos
atuais acionistas.
A PPLA Participations poderá requerer capital adicional no futuro em resposta às contínuas demandas
financeiras e operacionais e/ou a necessidade de pagamento de dívida. A PPLA Participations poderá
emitir capital adicional ou instrumentos conversíveis em ações para aumento do capital social, inclusive
a valor contábil ou inferior. Qualquer capital adicional decorrente da distribuição de ações ou títulos
conversíveis em ações poderá ocorrer sem direito de preferência aos detentores de ações, incluindo os
investidores das Units. Consequentemente, a participação acionária e/ou interesse econômico poderá
ser diluído em razão de tais emissões.
A PPLA Participations poderá não ser capaz de identificar, concluir, integrar ou extrair os benefícios
que nós esperamos da administração do nosso legacy portfolio e alienações de ativos.
A PPLA Participations implementou uma estratégia de desinvestimento que teve início em 2015, e
atualmente não possui um plano estratégico de aquisições, tendo em vista que o seu planejamento refere-se
à execução de medidas relativas ao desenvolvimento de sua liquidez, preservação do seu capital, assim como
a estratégia de maximização de valor dos seus atuais investimentos, que poderá contemplar, inclusive, o
exercício do direito de preferência na proporção de sua participação acionária em determinadas investidas.
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As aquisições feitas antes da estratégia de desinvestimento podem expor a PPLA Participations a
riscos de obrigações e contingências desconhecidos das investidas ou dos ativos adquiridos, incorridas
anteriormente à aquisição deles pela PPLA Participations. A auditoria que a PPLA Participations realiza
para avaliar a condição legal e financeira das companhias adquiridas, bem como qualquer garantia
contratual ou indenização que a PPLA Participations receba de vendedores dessas companhias ou
negócios, podem ser insuficientes para proteger ou indenizar a PPLA Participations por qualquer
contingência que possa surgir. Qualquer contingência relevante que decorra de aquisições pode
prejudicar as atividades e resultados da PPLA Participations.
A integração bem-sucedida das aquisições realizadas pela PPLA Participations é importante para a
consecução dos seus negócios e obtenção de lucro. A incapacidade da PPLA Participations em obter os
benefícios de qualquer aquisição pode decorrer de uma série de fatores, incluindo a inabilidade da
PPLA Participations em (i) implementar sua cultura nas companhias adquiridas, (ii) integrar suas
operações de back office, suas políticas e procedimentos operacionais e contábeis, bem como sistemas
de informações com os das empresas que o a PPLA Participations adquirir, (iii) melhorar a eficiência
de operações sobrepostas e consolidar subsidiárias, (iv) reter os times seniores e intermediários de
gerência na medida em que a PPLA Participations entender necessário ou em realizar reduções de
pessoal que já haviam sido antecipadas, ou (v) gerar receita suficiente para compensar os custos e
despesas das aquisições. Adicionalmente, o bom desempenho de qualquer aquisição realizada será, ao
menos em parte, sujeito a uma série de fatores econômicos e outros, que estão fora do controle da
PPLA Participations. Como resultado, os negócios, resultados operacionais e a condição financeira da
PPLA Participations podem ser materialmente e adversamente afetados.
Como resultado e após as denúncias de corrupção e investigações subsequentes em 2015, a PPLA
Participations parou de se envolver em quaisquer aquisições de empresas e, em vez disso, a PPLA
Participations executou uma estratégia para alienar as participações em negócios adquiridos. Essa
estratégia de desinvestimento de negócios adquiridos é contínua e visa melhorar a liquidez e preservar
o capital da PPLA Participations.
A PPLA Participations pode não ser capaz de identificar e garantir oportunidades de desinvestimento
adequadas. Além disso, a capacidade da PPLA Participations de realizar desinvestimentos bemsucedidos em termos que sejam favoráveis pode ser limitada pelo número de adquirentes disponíveis,
demandas internas de recursos e, na medida do necessário, a capacidade de buscar essas transações de
desinvestimento em termos satisfatórios, bem como a capacidade de obter quaisquer aprovações
corporativas, regulatórias ou governamentais dos acionistas. Os terceiros com os quais a PPLA
Participations procura cooperar podem não estar dispostos a entrar em acordos em termos
comercialmente aceitáveis com relação a uma transação específica. A alienação de qualquer ativo pode
não ser consumada por um longo período, ou não ser, sequer, consumada, por vários motivos,
incluindo o não cumprimento das condições de fechamento ou o não recebimento das aprovações
regulatórias necessárias. Além disso, potenciais adquirentes podem impor condições que não a PPLA
Participations não pode prever neste momento. Em particular, como resultado do surto de COVID-19
e a incerteza e complexidade do ambiente de negócios, a avaliação e o desempenho das empresas
investidas e demais ativos podem ser adversamente afetados, o que pode impossibilitar a alienação de
tais empresas e ativos em avaliações anteriormente esperadas ou em termos aceitáveis para nós. A
negociação e conclusão de potenciais desinvestimentos, consumados ou não, também podem
interromper os negócios existentes ou desviar recursos substanciais das operações focais da PPLA
Participations. Consequentemente, perspectivas de crescimento, resultados operacionais e situação
financeira dos negócios da PPLA Participations podem ser afetados de forma adversa e relevante como
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resultado da estratégia de desinvestimento. No mais, em conexão com tais alienações e a devida
diligência realizada por potenciais adquirentes, para avaliar a condição legal e financeira das empresas
e ativos a serem vendidos, os riscos associados às obrigações ou contingências das empresas ou ativos
analisados, que foram assumidos pela PPLA Participations, à época das aquisições de tais empresas
ou ativos, podem se materializar. Quaisquer garantias contratuais ou indenizações que fornecidas, pela
PPLA Participations, aos adquirentes em relação a tais alienações podem gerar a exposição a
indenizações ou outras obrigações. Quaisquer passivos ou contingências significativas decorrentes de
tais desinvestimentos podem prejudicar operações diversas, condição financeira e resultados da PPLA
Participations. Além disso, algumas das empresas que a PPLA Participations busca vender não estão
sujeitas a uma revisão e auditoria externa independente, o que pode aumentar ainda mais os riscos
relacionados a tais alienações.
Ademais, os desinvestimentos podem colocar a PPLA Participations em contato, direta ou
indiretamente, com pessoas físicas e jurídicas que não fazem parte da base tradicional de contrapartes
e nos expor a novas classes de ativos e novos mercados. Essas atividades podem gerar a exposição a
riscos novos e aumentados, incluindo riscos associados ao relacionamento com entidades
governamentais, preocupações reputacional decorrente da associação com contrapartes e investidores
menos sofisticados ou, em conexão com a maneira pela qual esses ativos estão sendo operados ou
mantidos, maior escrutínio regulatório das atividades e aumento dos riscos de crédito, soberanos e
operacionais.
Como resultado das circunstâncias descritas acima, nossos negócios, resultados operacionais e
situação financeira podem ser adversamente afetados.
A incapacidade de obter financiamento ou vender ativos pode prejudicar a liquidez da PPLA
Participations.
A PPLA Participations continua a depender do acesso contínuo a crédito para financiar suas operações
cotidianas, inclusive com partes relacionadas. A impossibilidade de captar recursos nos mercados de
dívida de longo ou de curto prazos ou de contratar operações de recompra ou empréstimos de
valores mobiliários pode causar efeito adverso relevante sobre liquidez da PPLA Participations. O acesso
a financiamentos em valores adequados para prover recursos às atividades da PPLA Participations pode
ser prejudicado por fatores que o afetem especificamente ou que afetem o setor de serviços
financeiros em geral, inclusive como resultado da pandemia de COVID-19 em andamento. Por exemplo,
os credores poderiam vir a desenvolver uma percepção negativa das perspectivas financeiras de
longo ou de curto prazos da PPLA Participations e restringir o acesso a financiamento pela PPLA
Participations, se ela incorrer em grandes prejuízos em decorrência de determinadas operações de
negociação. Além disso, se o nível de da atividade comercial da PPLA Participations diminuir ainda
mais devido à desaceleração do mercado ou, de outra forma, se as autoridades regulatórias tomarem
medidas significativas contra a PPLA Participations ou, ainda, se descobrirmos que algum de nosso
pessoal se envolveu em atividades não autorizadas ou ilegais, a liquidez seria ainda mais adversamente
impactado. A capacidade de tomar empréstimos nos mercados de dívida também pode ser prejudicada
por fatores que não são específicos a PPLA Participations, tais como severas instabilidades dos mercados
financeiros ou visões negativas sobre as perspectivas dos setores de Investment Banking, valores
mobiliários ou a indústria de serviços financeiros de modo geral.
Caso a PPLA Participations seja incapaz de tomar empréstimos para que consiga honrar com seus
vencimentos, a PPLA Participations poderá ter que vender ativos. Em determinados ambientes de
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mercado, como períodos em que o mercado está incerto ou volátil, a liquidez geral do mercado pode
ser reduzida. Em tempos de liquidez reduzida, a PPLA Participations pode ser incapaz de vender alguns
de seus ativos, ou poderá ter que vender ativos a preços depreciados, o que poderia afetar
adversamente a PPLA Participations. A capacidade da PPLA Participations de vender seus ativos
pode ser afetada por outros participantes do mercado que busquem vender ativos similares ao
mesmo tempo no mercado. Além disso, a reestruturação a que certas subsidiárias estão sujeitas pode
não ser totalmente ou parcialmente concluída, de forma que essas empresas possam ficar expostas a
maiores financiamentos, impactando adversamente nossos resultados.
Ademais, a capacidade da PPLA Participations de ter acesso a crédito para financiar os investimentos
pode ser adversamente afetada como resultado do ambiente atual no Brasil e das condições do mercado
internacional, incluindo os impactos econômicos, políticos e outros da pandemia COVID-19 em curso.
Há vários fatores associados à pandemia de COVID-19 em andamento e seu impacto nas economias
globais que podem ter um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados
operacionais, fluxos de caixa, perspectivas e o preço de mercado de nossos títulos. Em particular, a
pandemia COVID-19 afetou os negócios, causando volatilidade significativa nos mercados globais e
afetando as perspectivas econômicas do Brasil e de outros países nos quais mantemos investimentos ou
podemos, no futuro, fazer investimentos. Esses efeitos incluem volatilidade significativa no preço das
commodities, bem como volatilidade significativa nas taxas de câmbio, custos de empréstimos e
disponibilidade de crédito. A continuação ou piora dos níveis de perturbação do mercado e volatilidade
vistos no passado recente poderia ter um efeito adverso em capacidade da PPLA Participations de ter
acesso à financiamentos e a capacidade de negociar com quaisquer alterações que possam ser
necessárias no futuro aos termos do endividamento existente. A pandemia COVID-19 levou a um
enfraquecimento do produto interno bruto de países ao redor do mundo e a probabilidade de um cenário
econômico mais adverso é substancialmente maior do que a perspectiva anterior à crise sanitária.
A redução das classificações de crédito (ratings) da PPLA Participations pode prejudicar sua
liquidez e sua competitividade, bem como aumentar seus custos de captação de empréstimo.
Os custos de captação de empréstimo e o acesso ao mercado de capitais de dívida da PPLA
Participations dependem de forma significativa de suas classificações de crédito (ratings). Essas
classificações são atribuídas por agências privadas de classificação de crédito que podem reduzir
ou retirar as classificações atribuídas à PPLA Participations ou, ainda, colocá-las sob observação
(credit watch) com implicações negativas a qualquer tempo. As classificações de crédito são também
importantes para à PPLA Participations quando concorre em certos mercados e quando busca
empreender operações de prazo mais longo, inclusive derivativos em mercado de balcão. Uma redução
das classificações de crédito da PPLA Participations pode aumentar seus custos de captação de
empréstimo e limitar seu acesso aos mercados de capitais. Isto, por sua vez, pode reduzir as receitas
e prejudicar a liquidez da PPLA Participations. Não há garantia de que as agências de classificação de
risco não rebaixarão nossas classificações de crédito e os ratings de nossos títulos. Mudanças nas
circunstâncias, reais ou percebidas, podem resultar em alterações significativas nos ratings de crédito,
o que, por sua vez, poderia afetar negativamente nossos ganhos e liquidez.
Investigações acerca de anticorrupção em andamento no Brasil podem vir a afetar adversamente a
PPLA Participations.
Há investigações sendo conduzidas pelo Ministério Público, Polícia Federal, CVM, pela Securities
Exchange Comission (SEC), o U.S. Department of Justice ou DOJ, e outras autoridades públicas
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brasileiras responsáveis por corrupção e investigações de cartel em conexão com alegações de corrupção
(“Investigações Lava Jato”) consistentes, entre outros, de pagamentos ilegais feitos por companhias
brasileiras a diretores, administradores e outros funcionários da Petróleo Brasileiro S.A., ou Petrobras,
companhia brasileira de energia controlada pelo Estado, com o propósito de influenciar decisões
comerciais.
Uma parte substancial das atividades da PPLA Participations é conduzida no Brasil e essas investigações
têm tido, e podem continuar a ter, efeitos adversos na economia brasileira, no ambiente geral de negócios
no qual a PPLA Participations atua.
Retornos baixos sobre investimentos que são afetados negativamente pelas Investigações da Lava Jato,
bem como os riscos reputacionais e de imagem a ele inerentes, podem afetar adversamente os negócios,
resultados operacionais e as condições financeiras da PPLA Participations.
Ainda, o Sr. André Esteves, à época controlador, Presidente do Conselho e Diretor Presidente da PPLA
Participations, foi detido temporariamente em 25 de novembro de 2015 (posteriormente convertida para
prisão preventiva), sob acusação de uma suposta ajuda à obstrução da Justiça, tendo sido liberado em 18
de dezembro de 2015. Em 1º de setembro de 2017, o Ministério Público apresentou suas alegações finais
solicitando a absolvição do Sr. Esteves de todas as acusações, o que de fato ocorreu.
Em resposta a essas alegações contra o Sr. Esteves, a administração da PPLA Participations adotou uma
série de ações para preservar a liquidez e o capital, que incluiu, entre outras ações, a alienação de certos
investimentos relevantes em subsidiárias e afiliadas e a reestruturação societária de outros investimentos.
A PPLA Participations não pode garantir que as ações para preservar a liquidez, o capital, e a estabilidade
financeira no curto prazo, não prejudicarão os objetivos estratégicos de longo prazo da PPLA
Participations.
A PPLA Participations pode ter que dedicar um tempo significativo para tratar dos desafios resultantes
dessas alegações, e quaisquer investigações ou decisões futuras, quer feitas em conexão com as atuais
investigações de anticorrupção ou não, podem vir a surgir no futuro e podem vir a ter um efeito
extremamente diverso nos negócios, resultados operacionais e condições financeiras e de liquidez da
PPLA Participations.
A PPLA Participations está sujeita a eventuais contingências que poderão ter um efeito adverso sobre
seus negócios.
A PPLA Participations está exposta a eventuais contingências decorrentes do exercício normal de suas
atividades. Caso a materialização de eventuais contingências, seja na esfera administrativa ou judicial,
tenha resultado desfavorável à PPLA Participations, este poderá ter um passivo para o qual não constituiu
provisões e que poderá causar um efeito adverso em seus negócios.
Formulário de Referência não foram preparadas em conformidade com o BR GAAP ou IFRS,
não são indicativas dos resultados das operações da PPLA Participations e não devem ser
consideradas isoladamente ou como uma alternativa às demonstrações ou informações financeiras
da PPLA Participations.
Além das demonstrações financeiras da PPLA Investments e as demonstrações dos resultados da PPLA
Participations, foram incluídas neste Formulário de Referência informações combinadas ajustadas dos
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resultados não auditadas, incluindo discussões a seu respeito. A classificação das rubricas das
informações combinadas ajustadas dos resultados não foi auditada ou revisada pelo auditor
independente da PPLA Participations e difere materialmente da classificação das rubricas
correspondentes nas demonstrações financeiras. Como resultado, as informações ajustadas dos resultados
não auditadas (i) não foram preparadas em conformidade com o BR GAAP ou IFRS, (ii) não devem
ser consideradas como segmentos operacionais separados e autônomos nos termos do IFRS em razão de
a administração da PPLA Participations não se basear nelas para tomada de suas decisões, (iii) contêm
informações sobre os negócios, operações e resultados das operações que não são diretamente
comparáveis com as demais informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência e (iv)
não são indicativas do resultado das operações, não devendo ser consideradas isoladamente ou como
uma alternativa às demonstrações ou informações financeiras da PPLA Participations.
Após a separação das units negociadas na oferta pública inicial de IPO do Banco BTG Pactual, a PPLA
Participations está mais vulnerável a conflitos de interesse reais, potenciais ou percebidos.
Em fevereiro de 2017, a PPLA Participations e o Banco BTG Pactual tiveram a quebra de units publicamente
negociadas, que consistiam em valores mobiliários votantes e não votantes da PPLA Participations e do
Banco BTG Pactual, e simultaneamente foram criados dois programas de novas units para permitir a
negociação separada dos valores mobiliários da PPLA e do Banco BTG Pactual. Em 18 de agosto de 2017,
a negociação das units foi suspensa e os títulos e valores mobiliários da PPLA Participations e do Banco
BTG Pactual não são mais negociados juntos. Como resultado dessa mudança, antigos detentores de units,
compostas pelos valores mobiliários votantes e não votantes da PPLA Participations e do Banco BTG
Pactual, puderam alterar suas participações acionárias proporcionais na PPLA Participations ou no Banco
BTG Pactual. Assim, isso pode criar, ou parecer criar, conflitos de interesses potenciais quando a
administração do Banco BTG Pactual e a administração da PPLA Participations enfrentam decisões que
podem ter implicações diferentes para cada. Além disso, os principais gerentes ou funcionários que
gerenciaram a PPLA Participations e Banco BTG Pactual em conjunto podem não ser adequados ou eficazes
em gerenciá-los de maneira independente. Além disso, o Banco BTG Pactual e a PPLA Participations não
podem mais alocar recursos entre si na mesma extensão que no passado, o que pode afetar adversamente as
operações da PPLA Participations.
A PPLA Participations e suas subsidiárias envolvem-se rotineiramente em transações com partes
relacionadas que podem apresentar conflitos de interesse e tais transações podem não criar valor
para a PPLA Participations e seus acionistas na mesma medida em que podem criar para suas
subsidiárias.
A PPLA Participations, rotineiramente, realiza transações com outras entidades do Grupo BTG Pactual
no curso normal de nossos negócios, incluindo financiamentos e contratos comerciais e de serviços. Por
exemplo, no curso normal de seus negócios, a PPLA Participations mantém contas bancárias e investe
em determinados produtos financeiros oferecidos pelo Banco BTG Pactual e algumas de suas
subsidiárias, inclusive notas de médio prazo (adquiridas no mercado secundário), depósitos à ordem e
depósitos a prazo. Além disso, a PPLA celebrou diversos contratos de derivativos financeiros com o
Banco BTG Pactual, assim como operações de empréstimo com a BTG MB Investments L.P., sociedade
com controladores indiretos em comum. É provável que continuem a envolver a PPLA Participations
em transações com partes relacionadas e, em vista dessa estratégia, não podemos garantir que tais
transações gerarão valor para a PPLA Participations e seus acionistas na medida em que serão para suas
subsidiárias.
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Os acordos celebrados entre o Banco BTG Pactual, e a PPLA Participations relativos à segregação
podem não refletir termos que resultariam de negociação em bases comutativas (arm’s-length) com
terceiros não relacionados.
Os termos dos acordos relacionadas à nova estrutura de negociação de valores mobiliários, inclusive
acordos de compartilhamento de custos e prestação de serviços a serem celebrados no contexto da
segregação, não foram negociados por terceiros não relacionados. Tais termos foram propostos por
diretores e outros funcionários do Banco BTG Pactual e da PPLA Participations e aprovados pelos
respectivos conselhos de administração. Consequentemente, tais termos podem ser menos favoráveis
ao Banco BTG Pactual e à PPLA Participations que os termos que resultariam de negociação em bases
comutativas (arm’s-length) com terceiros não relacionados, e cada uma das companhias poderia
potencialmente ter obtido termos melhores em caso de negociação com terceiros não relacionados do
que os termos obtidos sob a estrutura atual.
O significativo endividamento das subsidiárias da PPLA Participations pode provocar um efeito
adverso relevante em sua capacidade financeira e evitar o cumprimento das obrigações na qualidade
de devedor, o que pode resultar na redução de da habilidade de obter capital para financiar os
investimentos e operações, assim como pode afetar de forma adversa a habilidade de recuperar-se de
mudanças econômicas.
O nível da dívida e a composição da dívida pode estabelecer relevantes consequências aos negócios da
PPLA Participations. Por exemplo, tal cenário pode: (i) requerer a alocação de uma substancial parcela
dos fluxos de caixa para pagamento de dívida, o que prejudicará a liquidez e reduzirá a disponibilidade
de fluxo de caixa para a operação da PPLA Participations; (ii) limitar a flexibilidade de planejamento
para, ou a reação para, mudanças no negócio e na indústria em que opera, reduzindo a capacidade
de resistir às pressões competitivas e tornando a PPLA Participations mais vulnerável a uma
desaceleração nas condições econômicas gerais ou nos negócios do que nossos concorrentes com menos
dívidas; (iii) limitar nossa capacidade de entrar em certos acordos comerciais devido a preocupações
com os riscos da contraparte; (iv) prejudicar a capacidade da PPLA Participations de
obter financiamento adicional no futuro (ou de obter tal financiamento em termos aceitáveis) para
capital de giro, dispêndios de capital ou outras necessidades importantes; (v) limitar a habilidade de
obter empréstimo, garantias bancárias ou fiança, assim como promover o aumento dos custos de
empréstimo; (vi) aumentar a possibilidade de um evento de inadimplência nos termos dos covenants
financeiros e operacionais contidos nos instrumentos de dívida da PPLA Participations; e (vii) colocar
a PPLA Participations em uma posição de desvantagem competitiva quando comparado a outros
competidos com menos dívidas.
Além disso, alguns dos acordos de financiamento celebrados pela PPLA Participations podem conter
cláusulas e restrições. Algumas dessas cláusulas exigem o cumprimento dos índices financeiros
especificados. O cumprimento das cláusulas dos contratos de financiamento, podem levar a PPLA
Participations a tomar medidas que dificultam a execução bem-sucedida da estratégia de negócios, o
que dificulta o enfrentamento da concorrência de empresas não sujeitas a tais restrições. Caso haja o
descumprimento das cláusulas de quaisquer das dívidas celebradas, a PPLA Participations reste
inadimplente nos termos dos documentos que regem tal dívida, o que pode dar aos credores o direito
de antecipar as obrigações da dívida. A fim de evitar o inadimplemento do endividamento pela PPLA
Participations, pode obrigar a PPLA Participations a tomar medidas como reduzir ou atrasar despesas
de capital, vender ativos, reestruturar ou refinanciar toda ou parte da dívida existente, ou buscar capital
patrimonial adicional, qualquer um dos quais pode não ser disponíveis em termos que sejam favoráveis
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a PPLA Participations ou aos acionistas destas. No mais, o inadimplemento dos contratos de dívida
pode resultar em sua rescisão antecipada e, como consequência, o inadimplemento cruzado de certas
obrigações que poderiam causar um efeito adverso relevante sobre a PPLA Participations.
Se a PPLA Participations não for capaz de gerar fluxo de caixa suficiente nas operações para pagar o
endividamento, esta será obrigada a refinanciar e/ou recomprar toda ou parte da dívida existente ou
obter financiamento adicional. Não é possível garantir que tal refinanciamento seria possível ou que
qualquer financiamento adicional poderia ser obtido. A incapacidade da PPLA Participations de obter
tal refinanciamento ou financiamento pode ter um efeito adverso relevante sobre os negócios, condição
financeira, classificações e resultados operacionais. Assim, a incapacidade de fazer pagamentos
programados ou de refinanciar o endividamento pode ter um efeito adverso relevante sobre os resultados
operacionais e situação financeira da PPLA Participations.
Deterioração significativa da liquidez de curto prazo pode afetar material a PPLA Participations, o
negócio, o resultado das operações e a condição financeira.
A PPLA Participations está enfrentando obstáculos com relação à liquidez de curto prazo, inclusive em
decorrência da pandemia do COVID-19. Caso não seja possível melhorar a liquidez de curto prazo, a
PPLA Participations pode enfrentar dificuldades em cumprir suas obrigações relativas a financiamentos
e contratos com outras partes, dentre outros. O não cumprimento de tais obrigações e/ou de outras
obrigações pode ter um efeito material adverso nos negócios, nos resultados das operações e nas
condições financeiras.
Os valores mobiliários e instrumentos financeiros de titularidade da PPLA Participations estão
sujeitos a variações de preço de mercado e de liquidez, em função de alterações das condições
econômicas, e poderão acarretar prejuízos relevantes para a PPLA Participations.
A PPLA Participations compromete montantes substanciais de capital em negócios, como arbitragem,
derivativos e outras atividades comerciais e principais, e podemos continuar no futuro. Esses tipos de
negócios geralmente exigem que sejam tomadas grandes posições em títulos de um determinado
emissor ou emissores em um determinado setor, país ou região. Além disso, a tendência em todos os
principais mercados de capitais é de compromissos de capital maiores e mais frequentes em muitas
dessas atividades. Manter posições grandes e concentradas em qualquer emissor em particular pode
expor a grandes perdas que podem afetar adversamente a PPLA Participations.
Os instrumentos financeiros e os valores mobiliários representam um montante significativo dos ativos
totais da PPLA Participations. Quaisquer ganhos ou perdas futuros, realizados ou não realizados,
decorrentes de tais investimentos ou estratégias de hedge (proteção), poderão causar um impacto
significativo sobre a receita da PPLA Participations. Esses ganhos e perdas, que a PPLA Participations
contabiliza quando vende ou marca a mercado, investimentos em instrumentos financeiros, podem
variar consideravelmente de um período para outro. Por exemplo, se a PPLA Participations celebrar
operações com derivativos para se proteger de desvalorização do Real (ou de qualquer outra moeda) ou
das taxas de juros, a PPLA Participations pode incorrer em prejuízos financeiros se o Real (ou qualquer
outra moeda) valorizar-se ou ainda se as taxas de juros subirem. A PPLA Participations não pode prever
o valor dos ganhos ou das perdas em qualquer período no futuro, e, ainda, as variações experimentadas
de um período para outro não representam necessariamente um ponto de referência significativo,
particularmente no Brasil devido ao atual ambiente de volatilidade do mercado. Ganhos ou perdas na
carteira de investimento da PPLA Participations podem criar volatilidade nos níveis de receitas líquidas
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e a PPLA Participations pode não auferir retorno em sua carteira de investimento consolidada ou em
parte da carteira no futuro. Quaisquer perdas em seus valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos poderiam prejudicar a PPLA Participations. Adicionalmente, o risco pode aumentar,
considerando o prolongado cenário de recessão no Brasil decorrente da situação política no Brasil.
Ademais, qualquer redução do valor de tais carteiras de valores mobiliários e de derivativos poderá
acarretar uma redução dos coeficientes de capital da PPLA Participations, o que poderia comprometer
sua capacidade de empreender certas atividades, tais como empréstimos ou negociações de valores
mobiliários nos níveis atualmente praticados, e poderia também afetar adversamente a capacidade da
PPLA Participations de continuar a buscar suas estratégias de crescimento.
Os altos riscos de liquidez inerentes à atividade de merchant banking são ampliados às condições
adversas políticas no Brasil. Nos últimos anos, ambiente de negócios no Brasil foi adverso a vários
segmentos de negócios e a PPLA Participations não pode assegurar que tais condições podem melhorar
no curto prazo.
A PPLA Participations pode sofrer perdas significativas em suas atividades de negociação e
investimento devido a flutuações do mercado e volatilidade.
A PPLA Participations mantém grandes posições de negociação e investimento em renda fixa, moeda,
commodities e no mercado de ações – principalmente no Brasil. Na medida em que a PPLA
Participations detém posições de compra em quaisquer desses ativos, em qualquer localidade, uma
recessão nestes mercados pode resultar em perdas decorrentes do declínio do valor dessas posições.
Adicionalmente, a PPLA Participations detém posições de negociação e investimentos substanciais que
podem ser negativamente afetados pelo nível de volatilidade nos mercados financeiros (ou seja, o grau
em que os preços de negociação flutuam ao longo de um determinado período, em um determinado
mercado), independentemente dos níveis de mercado.
As políticas, procedimentos e métodos de gestão de riscos de mercado, de crédito e operacional
poderão não ser totalmente eficazes para mitigar a exposição a riscos não identificados ou não
previstos.
As técnicas e estratégias de gestão de riscos de mercado e de crédito, poderão não ser totalmente
eficazes na mitigação da exposição a risco em todos os ambientes de mercado econômico ou contra
todos os tipos de risco, inclusive riscos que não identificou ou previu. A PPLA Participations aplica
algumas das ferramentas e métricas qualitativas utilizadas pela equipe de gestão de ativos, para a gestão
de riscos, baseiam-se no uso de comportamentos históricos de mercado observados. Essas ferramentas
e métricas qualitativas poderão falhar com relação às previsões de exposições a riscos futuros. Essas
exposições a risco podem, por exemplo, decorrer de fatores que não foram previstos ou avaliados
corretamente nos modelos estatísticos. Isto pode limitar a capacidade de gerir os riscos a que está
exposto. Os prejuízos, consequentemente, podem ser significativamente maiores do que indicam as
medições históricas. A abordagem mais qualitativa para gerenciar tais riscos pode se revelar
insuficiente, expondo a PPLA Participations a prejuízos significativos não previstos. Outros
métodos de gestão de risco dependem da avaliação de informações sobre mercados, clientes ou
outras questões que estejam disponíveis ao público ou que sejam de outra forma acessíveis à PPLA
Participations. Essas informações poderão não ser, em todos os casos, exatas, completas, atualizadas
ou adequadamente avaliadas. Para informações sobre a política de gerenciamento de riscos da
PPLA Participations, veja a seção 5 deste Formulário de Referência.
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O risco de inadimplemento poderá surgir de eventos ou circunstâncias difíceis de detectar, tais como
fraude, independentemente de a PPLA Participations regularmente analisar sua exposição de crédito
com relação a clientes e contrapartes específicas, bem como setores econômicos, países e outras
regiões específicas que a PPLA Participations acredite que possam apresentar preocupações com
relação a crédito. A PPLA Participations também pode deixar de receber informações completas
quanto aos riscos de negociação de contrapartes. Ademais, nos casos em que tenha concedido crédito
contra garantia, a PPLA Participations pode vir a estar sub-garantida, por exemplo, em decorrência de
reduções repentinas dos valores de mercado que diminuam o valor da garantia.
Riscos legais e regulatórios são inerentes e substanciais aos negócios da PPLA Participations.
Uma responsabilização legal substancial ou uma medida regulatória significativa contra a PPLA
Participations pode acarretar danos significativos à sua reputação ou prejudicá-lo de outra forma, o
que, por sua vez, pode causar sérios prejuízos às perspectivas comerciais da PPLA Participations. A
PPLA Participations também enfrenta a possibilidade das contrapartes em operações comerciais
complexas ou de alto risco alegarem que a PPLA Participations deixou de lhes comunicar os riscos,
ou que não tinham autorização nem permissão para celebrar essas operações com a PPLA
Participations ou ainda que suas obrigações perante a PPLA Participations não são exequíveis.
Tal como outras instituições que realizam investimentos proprietários e atuam nos segmentos
financeiros em que operam, a PPLA Participations enfrenta risco de envolver-se em litígios relacionado
aos seus negócios, incluindo potencial litígio de conflito de interesse, dentre outros. Responsabilidade
legal ou qualquer ação contra entidades relacionadas à PPLA Participations podem causar danos
significativos na reputação e afetar adversamente a PPLA Participations, independentemente de
nomeação específica em tal processo. A regulamentação extensiva e o subsequente desenvolvimento
de tal regulamentação pode limitar os investimentos da PPLA Participations ou aqueles realizados pelo
asset management do Banco BTG Pactual em seu nome. As recentes perturbações do mercado levaram
a inúmeras propostas de regulamentação adicional significativa da indústria de serviços financeiros em
todo o mundo. Deste modo, esses regulamentos podem limitar nossos investimentos ou as atividades
de gestão de ativos do Banco BTG Pactual, sob os cuidados da PPLA, aumentar os custos de
conformidade e, na medida em que os regulamentos controlam estritamente as atividades das empresas
de serviços financeiros, torna mais difícil a distinção da concorrência. Responsabilidades legais
substanciais ou uma ação regulatória significativa contra a PPLA ou o Banco BTG Pactual podem ter
efeitos financeiros adversos materiais ou causar danos significativos à nossa reputação, que por sua vez
podem prejudicar seriamente os negócios. Em geral, a PPLA está sujeita às leis das Bermudas. Além
disso, o negócio de gestão de ativos do Banco BTG Pactual, por meio do qual os principais
investimentos da PPLA são administrados, está sujeito a extensa regulamentação em várias jurisdições,
incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Chile e Colômbia, deixando a PPLA cada vez mais exposta a
reclamações por envolvimento em negociações não autorizadas ou excessivas.
Por fim, também há riscos relacionados à pandemia de COVID-19 em andamento e aos impactos
regulatórios, políticos, econômicos e sociais desse surto. O surto de doenças transmissíveis, como a
pandemia contínua de COVID-19 ou outras epidemias ou pandemias, em todo o mundo pode levar a
uma maior volatilidade nos mercados de capitais globais e pressão recessiva nos EUA ou economias
brasileiras, e qualquer surto no Brasil poderia afetar diretamente nossas operações, cada uma das quais
podendo afetar materialmente e adversamente nossos negócios, condição financeira e resultados
operacionais.
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Inadimplementos por parte de outras instituições financeiras podem prejudicar os mercados
financeiros de modo geral e a PPLA Participations especificamente.
A solidez comercial de muitas instituições financeiras pode estar intimamente inter-relacionada em
decorrência das relações de crédito, negociação, compensação ou outras relações entre as instituições.
Em decorrência deste fato, preocupações sobre ou o inadimplemento de uma instituição poderiam
ocasionar problemas de liquidez significativos, ou prejuízos para, ou inadimplementos por outras
instituições. Isto é por vezes designado “risco sistêmico” e pode prejudicar os intermediários
financeiros, tais como agências de compensação, câmaras de compensação, bancos, empresas de
valores mobiliários e bolsas de valores, com os quais a PPLA Participations interage diariamente.
A PPLA Participations depende de seus Partners Seniores e a saída de qualquer dos Partners
Seniores pode prejudicar a sua capacidade de executar suas estratégias comerciais, suas políticas
de investimento e o seu crescimento.
A PPLA Participations depende de seus Partners Seniores para o desenvolvimento e execução de suas
estratégias comerciais e políticas de investimento, inclusive no que se refere à administração e à
operação de seus negócios, inclusive a respeito da administração do seu legacy portfolio. A PPLA
Participations também conta com a rede de contatos comerciais e com o histórico profissional
destas pessoas.
Qualquer Partner Sênior da PPLA Participations pode deixá-la para estabelecer ou trabalhar em
empresas que compitam com a PPLA Participations. Não há qualquer garantia de que os acordos
firmados com esses profissionais, tais como acordos de remuneração ou não concorrência, sejam
suficientemente amplos e eficazes para impedi-los de deixar a PPLA Participations e de constituir ou
se juntar aos concorrentes da PPLA Participations ou de que os acordos de não concorrência serão
aceitos judicialmente caso a PPLA Participations busque o cumprimento de seus respectivos direitos de
não concorrência. Na hipótese de saída ou suspensão dos Partners Seniores, a PPLA Participations
poderá enfrentar dificuldades em encontrar substitutos adequados, o que pode ter um efeito material
adverso sobre a PPLA Participations.

A PPLA Participations não é constituída no Brasil e não temos uma diretoria estatutária de acordo
com a legislação societária brasileira.
A PPLA Participations não é constituída no Brasil, não estando sujeita à legislação societária brasileira,
mas sim à legislação societária das Bermudas e às regras e regulamentos aplicáveis relacionados à nossa
listagem na Euronext.
Os deveres e responsabilidades de nossos membros do conselho de administração podem diferir dos
deveres e responsabilidades dos administradores de uma companhia aberta brasileira. Ainda, no que se
refere à responsabilidade relacionada ao cumprimento das normas expedidas pela CVM aplicáveis aos
emissores estrangeiros, como a Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 200 e a Instrução CVM nº
480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, em grande parte recai sobre os representantes legais
e administradores estatutários da Companhia, o poder de fiscalização e sanção da CVM em relação à
conduta dos administradores da PPLA Participations é limitado, em comparação com os
administradores estatutários de companhias abertas brasileiras.
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A PPLA Participations não está sujeita às proteções que se aplicam aos acionistas de uma empresa
brasileira e não somos obrigados a pagar nenhum dividendo mínimo estatutário.
Como uma empresa constituída nas Ilhas Bermudas, as atividades corporativas da PPLA Participations
são regidas pelas leis do país. Além disso, como somos, para fins das leis de valores mobiliários das
Bermudas, um emissor de valores mobiliários com obrigações de reporte, e as ações de nossa emissão
estão listadas para negociação na Euronext, a Lei brasileira nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, não se aplica a nós. Portanto, aumentos de capital, direitos e obrigações dos
acionistas (incluindo direitos de voto, direitos de retirada, direitos de preferência, distribuição de
dividendos, participação em assembleias gerais, eleição de membros da administração, conflitos de
interesse, entre outros) são regidos pelas leis e regulamentos da empresas constituídas nas Bermudas,
que diferem da legislação e regulamentação societária brasileira. Ao contrário das empresas brasileiras,
não somos obrigados por nosso Estatuto Social ou pela legislação de Bermudas a pagar qualquer
dividendo mínimo obrigatório aos acionistas da PPLA Participations. Portanto, as decisões quanto à
declaração e pagamento de dividendos ficam a critério do conselho de administração, e os acionistas e
detentores de BDRs da PPLA Participations podem não receber quaisquer dividendos.
A PPLA Participations é uma companhia de Bermudas e o investidor poderá ter dificuldades de obter
a execução de sentenças contra nós ou nossos membros do Conselho de Administração.
A PPLA Participations é uma companhia constituída nas Ilhas Bermudas. Os direitos dos acionistas da
PPLA Participations, de acordo com a legislação das Bermudas, podem ser diferentes dos direitos de
acionistas de companhias constituídas em outras jurisdições, como no Brasil. Como resultado, os
investidores podem encontrar dificuldades na entrega de citações judiciais aos membros do Conselho
de Administração ou obter a execução, no Brasil, de sentenças proferidas por juízes do Brasil contra a
PPLA Participations e seus conselheiros com base nas disposições de responsabilidade civil da
legislação de valores mobiliários do Brasil. Existem incertezas quanto a se os juízes de Bermudas
executarão as sentenças proferidas em outras jurisdições, incluindo o Brasil, contra a PPLA
Participations ou seus conselheiros de acordo com a legislação brasileira de valores mobiliários ou
quanto a se admitirão ações nas Bermudas contra PPLA Participations ou seus conselheiros de acordo
com a legislação de valores mobiliários de outras jurisdições.
A legislação das Bermudas é diferente da legislação em vigor no Brasil e pode conceder menos
proteção aos acionistas.
Os acionistas da PPLA Participations podem encontrar mais dificuldades em proteger seus interesses
em comparação com acionistas de uma companhia constituída em uma jurisdição do Brasil. Como uma
companhia das Bermudas, a PPLA Participations é regida pela Companies Act de 1981 de Bermuda
(conforme aditada) ("Companies Act"). A Companies Act é diferente, em alguns aspectos relevantes,
da legislação geralmente aplicável ao Brasil ou às sociedades brasileiras e seus acionistas, incluindo
disposições relativas aos respectivos diretores, fusões, aquisição de controle, ações judiciais de
acionistas e indenização de conselheiros e diretores.
De acordo com a legislação das Bermudas, os diretores e conselheiros de uma companhia possuem, de
modo geral, deveres de lealdade em relação à companhia e não em relação aos acionistas individuais.
Ações coletivas e ações derivadas não são possíveis, de modo geral, para os acionistas de acordo com
a legislação das Bermudas. Espera-se, de modo geral, que os juízes das Bermudas permitam que um
acionista ajuíze uma ação em nome de uma companhia para reparar um prejuízo à companhia quanto o
ato reivindicado estiver supostamente além do poder societário da companhia ou for ilegal, ou puder
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resultar na violação do Estatuto Social da companhia. Além disso, um juíz das Bermudas consideraria
os atos que constituam supostamente uma fraude contra os acionistas minoritários ou, por exemplo,
quando um ato requeira a aprovação de uma porcentagem maior dos acionistas da companhia em
comparação com a que aprovou, de fato, o referido ato. A Companies Act impõe um dever aos diretores
e conselheiros de atuar de modo honesto e de boa fé para os melhores interesses da companhia e de
exercer o cuidado e a diligência que uma pessoa razoavelmente prudente exerceria em circunstâncias
comparáveis.
As normas atuais da B3 não permitem que empresas estrangeiras, como a PPLA Participations,
sejam listadas nos segmentos de práticas diferenciadas de governança corporativa da B3 e, portanto,
os detentores dos BDRs não se beneficiarão das práticas de governança corporativa impostas pelas
normas de segmentos de práticas diferenciadas de governança corporativa da B3.
Somos uma sociedade constituída nas Bermudas como uma sociedade limitada por ações e, portanto,
não podemos aderir aos atuais segmentos especiais de listagem da B3, que estão disponíveis apenas
para empresas brasileiras. Em 2000, a B3 introduziu três segmentos especiais de listagem, conhecidos
como Níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e Novo Mercado, com o
objetivo de fomentar um mercado secundário para valores mobiliários emitidos por empresas brasileiras
com valores mobiliários listados na B3, estimulando essas empresas a seguirem as boas práticas de
governança corporativa.
Esses segmentos de listagem foram projetados para a negociação de ações emitidas por empresas que
se comprometem voluntariamente a cumprir as práticas de governança corporativa e os requisitos de
divulgação, além dos já impostos pelas leis e regulamentos brasileiros.
As normas de governança corporativa da B3 são vistas como uma extensão da legislação societária
brasileira e, como tal, não são adaptadas para empresas não regidas pela legislação societária
brasileira. A PPLA Participations é uma empresa regida pela legislação societária das Bermudas e,
consequentemente, não podemos aderir aos segmentos de práticas diferenciadas de governança
corporativa da B3. Portanto, o investidor pode ter menos proteção do que como investidor em uma
empresa que tenha aderido a algum dos segmentos de práticas diferenciadas de governança corporativa
da B3.
A PPLA Participations pode descontinuar a listagem de seus BDRs da B3 e/ou cancelar seu registro
como emissor estrangeiro na CVM.
A PPLA Participations poderá optar por descontinuar a listagem de seus BDRs na B3 e/ou cancelar seu
registro como emissor estrangeiro na CVM. A descontinuação voluntária do programa de BDR
exigiria, entre outras coisas, o cumprimento dos procedimentos de descontinuação do programa
estabelecidos pela B3 no Manual do Emissor. Ao contrário do cancelamento do registro de companhias
abertas brasileiras para negociação de ações nos mercados regulamentados de valores mobiliários, a
legislação e regulamentação brasileira não exige que emissores estrangeiros uma oferta pública para a
aquisição de BDRs da PPLA Participations como condição para a descontinuação do programa de
BDRs ou cancelamento do registro como emissor estrangeiro. Sendo assim, os titulares de BDRs não
poderão nos impedir de cancelar o registro da PPLA Participations na CVM e/ou a retirada de seus
BDRs da B3.
b) Com relação ao controlador, direto ou indireto, da PPLA Participations, ou ao grupo de controle
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A PPLA Participations Ltd é controlada pelos Controlling Partners, cujos interesses podem diferir dos
interesses dos titulares dos Units.
A PPLA Partnerco Ltd (“Partnerco”), sociedade composta pelo grupo composto pelos Srs. Marcelo
Kalim, Roberto Balls Sallouti, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Renato Monteiro dos Santos e
Guilherme da Costa Paes, todos sócios indiretos da PPLA Participations e suas subsidiárias, controlam
a PPLA GP Management Ltd. (“GP”), que detém a Ação Classe C da PPLA Participations, que
confere à GP o poder de controlar as decisões mais relevantes da PPLA Participations e,
consequentemente, da PPLA Investments e, sujeito a certas exceções (veja o item “15.8 – Acordo
de Acionistas da PPLA GP” deste Formulário de Referência), tem o direito de direcionar o voto,
a seu exclusivo critério, de sócio administrador (general partnership interests) da PPLA
Investments. Desta forma, os Controlling Partners - grupo composto pelos Srs. Marcelo Kalim,
Roberto Balls Sallouti, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Renato Monteiro dos Santos e Guilherme da
Costa Paes, sócios da PPLA Participations e suas subsidiárias, através da Partnerco exerce controle
sobre a PPLA Participations e os titulares dos Units têm direitos de voto limitados. Veja a seção 18
deste Formulário de Referência.
Os interesses dos Controlling Partners podem não coincidir com os dos titulares das Units. A título
de exemplo, os Controlling Partners podem ter interesse em realizar expansões, aquisições,
desinvestimentos, financiamentos e outras ações que poderiam aumentar seus investimentos de
capital, mesmo que essas ações possam envolver riscos para os titulares de Units. Além disso, são
esperadas certas mudanças em relação à composição do grupo de Controlling Partners, envolvendo
principalmente a saída iminente de Marcelo Kalim e a entrada de André Esteves como um dos
acionistas controladores, sujeito em todos os casos a recebimento das aprovações regulamentares e
corporativas necessárias. Não é possível prever como essas mudanças impactarão a gestão da PPLA.
c) Com relação aos acionistas da PPLA Participations
Poderá não se desenvolver um mercado ativo e líquido para as Units, o que pode limitar a
capacidade dos investidores de vender as Units no momento e pelo preço desejado.
A PPLA Participations não pode prever até que ponto o interesse dos investidores por ele poderá levar
ao desenvolvimento de mercados de negociação para as Units na B3 e na Euronext Amsterdam, e
o quão líquido estes mercados podem se tornar. Consequentemente, a PPLA Participations não pode
assegurar se os investidores serão capazes de vender suas Units quando desejarem, se serão capazes de
vendê-los, ou garantir os preços que os investidores poderão obter pelos Units.
O mercado de valores mobiliários brasileiro e holandês são substancialmente menores, menos
líquidos e mais concentrados e voláteis que os mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos.
Estas características de mercado podem limitar substancialmente a capacidade dos titulares das Units
de vende-las no momento e ao preço que desejarem e, como resultado, pode afetar adversamente o
valor de mercado das Units.
A PPLA Participations e suas subsidiárias não espera que as Ações da PPLA Participations, sob a
forma ou não de BDRs, que lastreiam as Units, serão negociados publicamente e que será desenvolvido
um mercado ativo e líquido para estes valores mobiliários. Contudo, os detentores das Units poderão,
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mediante pagamento de uma significativa taxa de cancelamento, cancelar suas Units em troca das
ações que lastreiam as Units. Se um número significativo de Units for cancelada, isso poderá afetar
adversamente o preço e a liquidez das Units.
Ressalta-se que houve edital, já publicado, de Oferta Pública de Aquisição de Ações da Companhia,
que se tiver o seu capital fechado, poderá ver a liquidez de seus papeis ser reduzida.
Os titulares de Units poderão encontrar dificuldades para exercerem os seus direitos de voto e
direitos correlatos relativos aos BDRs e aos Units.
Os titulares de Units poderão encontrar dificuldades para exercerem determinados direitos relativos
às Ações Classe A da PPLA Participations e Ações Classe B da PPLA Participations, na medida
que estes devem ser exercidos por meio da Instituição Depositária. O fato de os direitos somente
poderem ser exercidos por meio da Instituição Depositária por si só já dificulta seu exercício. Os
aspectos relacionados ao exercício de seus direitos como titulares de BDRs encontram-se regulados
pelo Contrato de Depósito, celebrado entre a Instituição Depositária e o PPLA Participations. Do
mesmo modo, os titulares de Units Euronext poderão encontrar dificuldades para exercerem seus
direitos relativos à (i) Ação Classe A da PPLA Participations, e (ii) Ação Classe B da PPLA
Participations. Os aspectos relacionados ao exercício de seus direitos como titulares de Units Euronext
encontram-se regulados pelo Contrato de Depósito dos Units Euronext.
Como resultado, os detentores de BDRs e Units Euronext podem enfrentar dificuldades no exercício
de seus direitos relativos às ações subjacentes que não teriam caso as ações fossem detidas diretamente
por eles. Entre as dificuldades que poderão ser enfrentadas pelos detentores dos BDRs e Units
Euronext no exercício de seus direitos, destaca-se que os mecanismos existentes relacionados às
notificações sobre assembleias gerais e instruções sobre voto, constantes do Contrato de Depósito
e do Contrato de Custódia, não podem assegurar que o detentor indireto de BDRs ou Units Euronext
efetivamente consiga exercer seu direito de voto, em especial, caso a notificação de realização de
assembleia ou a instrução de voto não cheguem aos seus destinatários em tempo hábil, sendo que eles
não serão responsabilizados por uma falha na entrega da referida instrução. A capacidade dos
detentores de Units em responsabilizar o PPLA Participations por tais falhas também é limitada.
Além disso, os investidores podem ser obrigados a estar registrados nos livros de registro da PPLA
Participations para ajuizar determinadas demandas em face da PPLA Participations. A Instituição
Depositária de BDRs e a Instituição Depositária de Units Euronext poderão não permitir que os
titulares das Units exerçam seus direitos de preferência ou de subscrição, ou recebam os valores
mobiliários distribuídos pelo PPLA Participations ou votem em operações que poderiam resultar na
entrega de tais valores mobiliários, caso os depositários determinem, a seus exclusivos critérios, que
tal exercício ou distribuição exigiria o registro da transação junto à SEC.
Quaisquer um desses fatores poderá limitar substancialmente a capacidade dos detentores de Units no
exercício pleno de seus direitos como acionistas da PPLA Participations e detentores de Units Euronext
no exercício pleno de seus direitos como acionistas do Banco BTG Pactual. Eles também podem ter
dificuldades em cancelar suas Units para exercer esses direitos, em virtude da quantidade de taxas
aplicáveis ao cancelamento dos Units. Veja o item “18.12” deste Formulário de Referência.
Além disso, os Contratos de Depósito dos Units e BDRs expressamente limitam as obrigações da
PPLA Participations e as obrigações da Instituição Depositária de BDRs e Instituição Depositária de
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Units Euronext, limitando os recursos dos titulares dos Units e BDRs em situações em que não possam
exercer seus direitos, ou que enfrentem atrasos neste exercício.
De acordo com a legislação brasileira, é possível a alteração dos Contratos de Depósito das Units
e BDRs, mediante prévio acordo com a respectiva Instituição Depositária, sem o consentimento
dos titulares dos Units ou BDRs, conforme o caso.
A PPLA Participations pode, juntamente com a Instituição Depositária, alterar os Contratos de Depósito,
sem o consentimento dos titulares das Units ou BDRs, conforme o caso. Nestes casos, mesmo se a
alteração ou mudança for materialmente adversa aos direitos dos detentores de Units ou BDRs,
conforme o caso, esta alteração se tornará efetiva aos titulares de Units ou BDRs, também conforme
o caso, que permanecerem titulares de seus papeis, após o transcurso de 30 dias contados da data
da entrega de notificação por escrito pela Instituição Depositária aos titulares de Units ou BDRs,
conforme o caso, que não poderão contestar tal alteração. A única opção disponível neste caso seria
cancelar os Units ou BDRs, conforme o caso, de forma a deter diretamente o respectivo valor
mobiliário subjacente. Todavia, tal cancelamento está sujeito a uma taxa de cancelamento significativa
e não é esperado que a negociação dos papeis se desenvolva.
Os Contratos de Depósito das Units e BDRs podem ser rescindidos e a rescisão pode
acarretar riscos ao titular das Units e BDRs, conforme o caso.
De acordo com os Contratos de Depósito dos Units e BDRs, a Instituição Depositária poderá
resolver unilateralmente os Contratos de Depósito dos Units e dos BDRs, mediante aviso entregue à
PPLA Participations, o qual entrará em pleno vigor e efeito após (i) decorridos 90 (noventa) dias
de sua data de entrega ou (ii) nomeação pela PPLA Participations de uma nova instituição depositária
e aceitação pela mesma, o que ocorrer primeiro. Sujeita às mesmas condições, a PPLA Participations
poderá destituir a Instituição Depositária.
Caso o contrato seja resolvido por iniciativa da PPLA Participations e ela não encontrar uma nova
instituição depositária no prazo de 90 (noventa) dias, a Instituição Depositária poderá interromper
unilateralmente os serviços, desde que a PPLA Participations e os titulares de Units e/ou BDRs com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias e após a expiração de prazo de 90 (noventa) dias sem que
os titulares de Units e/ou BDRs tenham escolhido uma nova instituição depositária.
Ademais, os Contratos de Depósito dos Units e dos BDRs poderão ser unilateralmente resolvidos por
qualquer das partes contratantes nas seguintes circunstâncias:
(a) descumprimento de qualquer obrigação contratada;
(b) se qualquer das partes contratantes: (i) falir, requerer recuperação judicial ou iniciar procedimentos
de recuperação extrajudicial, tiver sua falência, intervenção ou liquidação requerida; (ii) tiver cassada
sua autorização para execução dos serviços contratados, (iii) suspender suas atividades por qualquer
período de tempo igual ou superior a 30 (trinta) dias.
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O Contrato de Depósito de BDRs prevê limitações de obrigações à PPLA Participations e à
Instituição Depositária e atribui determinadas responsabilidades aos titulares de BDRs, que
os detêm por meio das Units.
O Contrato de Depósito estabelece, expressamente, determinadas limitações à responsabilidade da
PPLA Participations e da Instituição Depositária. A PPLA Participations e a Instituição Depositária:
• somente estão obrigadas a tomar medidas especificamente definidas no Contrato de Depósito sem
negligência ou má fé;
• não serão responsáveis no caso em que uma das partes se veja impossibilitada de cumprir ou atrase
o cumprimento, por motivos legais ou por circunstâncias alheias ao seu controle, de suas obrigações
nos termos do Contrato de Depósito; e
• poderão confiar nos documentos que as partes julguem, de boa- fé, legítimos e firmados ou
apresentados pela parte pertinente.
Investidores em Units ou BDRs podem não tomar conhecimento de uma assembleia geral de
acionistas da PPLA Participations com antecedência suficiente que lhes permita instruir
tempestivamente a Instituição Depositária dos Units, ou, no caso da PPLA Participations, lhes permita
instruir tempestivamente a Instituição Depositária dos BDRs, nesse caso por intermédio da
Instituição Depositária dos Units, a exercer seu direito de voto.
A PPLA Participations e a Instituição Depositária dos BDRs não serão responsáveis pela falha na
execução de qualquer instrução de voto, de qualquer das ações depositadas na Instituição Custodiante,
ou pela forma como o voto foi registrado, sempre que a referida ação ou omissão seja de boa-fé. A
Instituição Depositária não está obrigada a participar de processos judiciais ou de outros
procedimentos relativos (i) aos BDRs que compõe as Units ou (ii) ao Contrato de Depósito de
BDRs em nome do titular indireto de BDRs por meio das Units ou em nome de qualquer outra
pessoa.
Os detentores de Units poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
De acordo com seu estatuto social, o conselho de administração deverá declarar os dividendos
conforme estabelecido pelo artigo 5 do estatuto social da PPLA Participations. Sujeito a alguns artigos
específicos do estatuto social da PPLA Participations, o conselho de administração poderá,
periodicamente e de acordo com o Companies Act, declarar que um dividendo seja pago aos acionistas
na proporção do número de ações possuídas pelos mesmos em qualquer outro momento. Qualquer
dividendo poderá ser pago em dinheiro, ou então total ou parcialmente em espécie. De acordo com o
Companies Act, uma companhia não pode declarar dividendos se houver motivos razoáveis para se
estabelecer que: (i) a companhia é, se tornaria (após o pagamento), incapaz de pagar suas dívidas, ou
(ii) o valor de realização dos ativos seria menor do que o valor do passivo, capital social, reserva de
capital. O lucro líquido ajustado poderá ser capitalizado, utilizado para absorver perdas ou retido para
outros fins e poderá não ser disponibilizado para pagamento a título de dividendos ou juros sobre
o capital próprio.
d) Com relação a controladas e coligadas da PPLA Participations
A PPLA Participations não poderá assegurar que quaisquer os investimentos realizados serão bem
sucedidos.
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Não há como garantir que os investimentos da PPLA Participations serão bem sucedidos ou que terão
um retorno satisfatório em relação aos riscos envolvidos. Eventual dificuldade em realizar novos
investimentos bem sucedidos poderá ter um efeito adverso na condição financeira e no resultado das
operações da PPLA Participations.
Certas companhias do Portfólio de Entidades de Investimentos operam em segmentos de negócios
que foram afetados desproporcionalmente por condições prolongadas adversas do cenário
macroeconômico do Brasil, particularmente aquelas do segmento de varejo e imobiliário, o que
provou um impacto negativo nos resultados das operações e das condições financeiras.
Antes da pandemia COVID-19 em curso, a economia brasileira vinha emergindo lentamente de uma
recessão prolongada e da incerteza política contínua. A partir de 2011, o PIB brasileiro apresentou um
crescimento estagnado, posteriormente se transformando em uma recessão prolongada. Em 2014, o PIB
brasileiro cresceu apenas 0,5% e em 2015 e 2016, o Brasil registrou perdas no PIB de 3,5% e 3,3%,
respectivamente. Em 2018, 2019 e 2020, o mercado brasileiro permaneceu volátil devido, entre outros
fatores, às incertezas sobre a guerra política, comercial e relações comerciais entre os Estados Unidos
e a China, a crescente aversão ao risco para os países emergentes e as incertezas quanto ao Brasil
condições macroeconômicas e políticas. Continuamos expostos a rupturas e volatilidade nos mercados
financeiros globais por causa de seus efeitos no ambiente financeiro e econômico, principalmente no
Brasil, como desaceleração da economia, aumento da taxa de desemprego, redução do poder de compra
dos consumidores e a falta de disponibilidade de crédito.
A deterioração política e econômica ocorrida no Brasil, e que deverá persistir no futuro, particularmente
no setor de varejo e imobiliário no qual o Portfólio de Entidades de Investimento detém participação
continuará a demandar uma avaliação dos riscos associados às atividades e à adequação do negócio e
da estratégia.
Historicamente, os setores de varejo e imobiliário do Brasil sujeitaram-se à redução do ritmo de
crescimento do Brasil, em razão da redução do consumo. O sucesso do varejo e do setor imobiliário
dependem, dentre outros, de diversos fatores relacionados à renda, incluindo a situação do ambiente de
negócios, taxa de juros, inflação, disponibilidade de crédito, tributos, confiança do consumidor nas
condições econômicas futuras, nível de emprego e salários. A situação desfavorável no Brasil, e no
mundo com impacto na economia do Brasil, podem reduzir consideravelmente o consumo e a renda
disponível, especialmente para o consumidor da Classe C, com reduzido acesso a crédito frente às
Classe A e B, com a crescente dificuldade de refinanciar suas dívidas e potencialmente mais afetados
pelo desemprego. Tais situações podem afetar os Negócios, os resultados operacionais e as condições
financeiras das companhias que são parte do Portfólio de Entidades de Investimento.
Desenvolvimentos futuros nas políticas do governo federal brasileiro, incluindo mudanças nas políticas
atuais da economia brasileira sobre as quais não temos controle e que podem ter um impacto resultante
sobre a confiança do consumidor, o desemprego e o poder de compra geral do consumidor, podem ter
um efeito adverso significativo sobre nosso investimentos e, por sua vez, nossa condição financeira e
resultados operacionais.
Além disso, a pandemia COVID-19 teve, e continua a ter, um impacto material nas empresas em todo
o mundo, incluindo a nossa, e nos ambientes econômico e político em que as empresas operam. Há
vários fatores associados à pandemia de COVID-19 em andamento e seu impacto nas economias globais
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que podem ter um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados
operacionais, fluxos de caixa, perspectivas e o preço de mercado de nossos títulos. Com base no status
atual do COVID-19, as lojas de varejo em certas partes do Brasil e em outros lugares permanecerão
fechadas até novo aviso ou prazos governamentais específicos sujeitos a prorrogações. O segmento de
varejo é, e esperamos que seja, impactado negativamente por vários fatores relacionados à crise do
COVID-19, incluindo a decisão do cliente de varejo de interromper ou atrasar a maioria dos pedidos de
produtos não essenciais, problemas da cadeia de suprimentos relacionados ao COVID-19, bem como
pedidos de "ficar em casa" relacionados ao COVID-19 e fechamentos de lojas. Além disso, a pandemia
COVID-19 trouxe mudanças para o mercado imobiliário. O verdadeiro impacto sobre os fundamentos,
valores e volumes de transações imobiliários não será conhecido por várias semanas ou meses e
dependerá de quanto tempo os impactos da pandemia COVID-19 durarão e quão severamente ela afeta
o crescimento econômico. Durante esta situação de rápida evolução, prevemos interrupções contínuas
no setor imobiliário. Esperamos que nossas empresas de investimento imobiliário entrem em uma seca
de vendas devido à pandemia de COVID-19 e que sua reserva de caixa possa diminuir a um nível
arriscado. Além disso, esperamos que o mercado imobiliário entre em um período de baixa devido à
pandemia de COVID-19, resultando em nossa incapacidade de liquidar certas propriedades a preços
significativamente mais baixos no futuro previsível, o que pode afetar negativamente nossos resultados
operacionais. A extensão total do impacto da pandemia de COVID-19 dependerá de desenvolvimentos
futuros que são incertos e não podem ser previstos com precisão, incluindo novas informações que
podem surgir sobre o coronavírus e as ações para conter o coronavírus ou tratar seu impacto, entre
outros. Como o coronavírus continua a se espalhar, nossas operações comerciais podem ser
interrompidas ou atrasadas, e nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser
adversamente afetados.
e) Com relação aos fornecedores da PPLA Participations:
A PPLA Participations pode enfretar riscos decorrentes de interrupção na prestação de serviços de
tecnologia.
Nossas operações e, consequentemente, os resultados podem ser adversamente afetados por qualquer
interrupção na prestação de serviços de tecnologia da informação, seja devido a falhas, incluindo
aquelas relacionadas à obtenção de consentimento de terceiros ou licenças de propriedade intelectual
utilizada nos equipamentos ou softwares que criamos ou usamos, ou ao não cumprimento por esses
prestadores de serviços de suas obrigações com a PPLA.
Além disso, se não formos capazes de manter ou renovar os contratos com os atuais prestadores de
serviços, pode haver certas dificuldades na integração de nossos sistemas aos novos prestadores, o que
pode resultar em problemas operacionais. Além disso, a substituição desses prestadores de serviços
pode não ocorrer em tempo hábil ou resultar em falha durante o período de transição, o que também
pode impactar nossas operações.
f) Com relação aos clientes da PPLA Participations:
Não há fatores de risco relacionados aos clientes da PPLA Participations.
g) Com relação ao setor de atuação da PPLA Participations:
Uma flutuação nos mercados de ações poderá resultar em redução do valor dos ativos geridos
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pela Companhia.
Uma flutuação nos mercados de ações poderá resultar em redução do valor dos ativos geridos pela
PPLA Participations. Flutuações nos mercados de ações, e particularmente nas ações negociadas na
B3 poderão resultar em redução dos preços das ações e do valor dos ativos que se encontram sob
gestão da PPLA Participations. Essas reduções ou volatilidade do valor dos ativos poderão, se
ocorrerem, afetar adversamente a PPLA Participations, respectivamente, nos ativos líquidos e no
desempenho da PPLA Participations, de modo que uma queda do valor dos ativos da PPLA
Participations poderá afetar adversamente a Companhia.
A PPLA mantém posições de investimento nos mercados de renda fixa, moeda, commodities e ações
- principalmente no Brasil. Na medida em que a PPLA possui posições compradas em qualquer um
desses mercados, uma desaceleração nesses mercados pode resultar em perdas por uma queda no
valor dessas posições. Além disso, mantemos posições de investimento substanciais que podem ser
adversamente afetadas pelo nível de volatilidade nos mercados financeiros (ou seja, o grau em que
os preços de negociação flutuam ao longo de um determinado período, em um determinado
mercado), independentemente dos níveis de mercado.
A carteira de investimento remanescente da PPLA Participations pode estar concentrada em um
número limitado de empresas ou setores de mercado, o que nos sujeita a um risco maior de perdas
significativas se o negócio ou a posição de mercado dessas empresas deteriorar ou os setores de
mercado experimentarem uma retração.
Uma consequência de um número limitado de investimentos é que os retornos agregados realizados
podem ser significativa e adversamente afetados mesmo se um único investimento tiver baixo
desempenho ou se for preciso baixar o valor de qualquer investimento. É possível ter uma baixa
diversificação do portfólio da PPLA Participations, e os investimentos podem ser concentrados em
empresas relativamente menores. Além disso, os investimentos podem ser concentrados em um número
limitado de setores de mercado. Como resultado, uma retração em qualquer setor do mercado onde um
número significativo das empresas investidas pela PPLA Participations opera pode nos afetar de forma
relevante e adversa.
h) Com relação à regulação do setor de atuação da PPLA Participations:
Não há fatores de risco específicos relacionados à regulação do setor de atuação da PPLA Participations.
i) Com relação aos países estrangeiros onde a PPLA Participations atua:
A PPLA Participations está exposta a certos riscos que são específicos de mercados em que atua.
Ao conduzir seus negócios no Brasil, bem como em outros mercados, a PPLA Participations está sujeita
a riscos políticos, econômicos, legais, operacionais e outros que são inerentes à operação nesses países.
Esses riscos variam de dificuldades na liquidação de operações em mercados a uma eventual estatização,
desapropriação, controles de preço e demais medidas governamentais restritivas. A PPLA Participations
também enfrenta o risco de que eventuais controles cambiais ou restrições similares impostas por
autoridades governamentais estrangeiras possam restringir sua capacidade de converter moeda local
recebida ou detida pela PPLA Participations nesses países em Dólares ou outras moedas, ou ainda na sua
capacidade de remeter tais Dólares ou outras moedas para fora desses países.
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j) Com relação à questões socioambientais
Incertezas políticas, sociais e econômicas, incluindo impactos e incertezas relacionadas à pandemia
COVID-19, cria e exacerba riscos para nós e algumas das empresas do portfólio da PPLA
Participations.
Podem ocorrer condições e eventos sociais, políticos, econômicos e outros que criam incertezas e têm
impactos significativos sobre emissores, indústrias, governos e outros sistemas, incluindo os mercados
financeiros, aos quais nós e nossos investimentos estamos expostos. Por exemplo, em dezembro de
2019, uma nova variante do coronavírus (também conhecida como “COVID-19”) surgiu na China e,
desde então, se espalhou rapidamente para outros países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. O
impacto global do surto está mudando rapidamente e muitos países reagiram instituindo quarentenas,
proibições de viagens e fechamento de escritórios, empresas, escolas, lojas de varejo e outros locais
públicos, incluindo interrupções em empresas (incluindo redução de pessoal), cadeias de abastecimento
e atividade do consumidor, bem como a preocupação geral e incerteza que afetou negativamente o
ambiente econômico. Além disso, a pandemia do COVID-19 aumentou a segurança cibernética, a
privacidade de dados, a segurança da informação e os riscos operacionais como resultado das políticas
de trabalho remoto.
O surto global de COVID-19 continua a evoluir rapidamente, o grau em que o COVID-19 continuará a
impactar as empresas nas quais investimos dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente
incertos e não podem ser previstos. Essas interrupções levaram à instabilidade no mercado, incluindo
perdas no mercado de ações e volatilidade geral. O impacto do COVID-19, e outros surtos de doenças
infecciosas, epidemias ou pandemias que possam surgir no futuro, podem afetar adversamente as
economias de muitas nações, ou toda a economia global, o desempenho financeiro de negócios e setores
individuais e a saúde dos mercados em geral de maneiras potencialmente significativas e imprevistas.
Além disso, o impacto de doenças infecciosas, como COVID-19, em países de mercado emergente pode
ser maior devido a sistemas de saúde geralmente menos desenvolvidos. Esta crise - ou outras crises de
saúde pública - podem exacerbar outros riscos políticos, sociais e econômicos pré-existentes em certos
países ou globalmente.
As consequências de seus eventos, ou de quaisquer decisões políticas e mudanças regulatórias
ocasionadas por esses tipos de acontecimentos, ou incerteza sobre as leis ou regulamentos aplicáveis
que afetam a PPLA Participations e as empresas investidas, esses tipos de eventos estão impactando e
podem continuar a impactar a PPLA Participations e seus investimentos. Os efeitos de uma emergência
de saúde pública podem impactar os negócios, as condições financeiras e os resultados das operações
das empresas nas quais a PPLA Participations investe e, consequentemente, o valor e retorno desses
investimentos.
Além disso, a capacidade da PPLA Participations de obter, administrar e alienar investimentos e
alcançar os objetivos de investimento pode ser afetado adversamente por qualquer emergência de saúde
pública. A duração do surto COVID-19, novas ondas da pandemia e a mutação do vírus e os impactos
totais da pandemia da COVID-19 são desconhecidos, resultando em um alto grau de incerteza por
períodos de tempo potencialmente extensos.
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A PPLA Participations é vulnerável às perturbações e volatilidade dos mercados financeiros
globais, bem como à medida governamental destinada a aliviar os efeitos da recente crise financeira.
Nossas operações levam a PPLA Participations a interagir com um grupo diversificado de contrapartes,
clientes e outras entidades localizadas em várias jurisdições. Assim, a PPLA Participations é suscetível
a interrupções e desafios decorrentes de rupturas e instabilidade nos mercados financeiros globais. Por
exemplo, como resultado da crise de crédito e liquidez de 2008, várias instituições financeiras
relevantes, incluindo alguns dos maiores bancos comerciais globais, bancos de investimento, credores
hipotecários, garantidores de hipotecas e seguradoras, enfrentaram dificuldades significativas. Em
particular, os bancos, em muitos mercados, incluindo o Brasil, enfrentaram uma liquidez reduzida ou
uma completa ausência de liquidez, rápida deterioração de ativos financeiros em seus balanços e
reduções resultantes em seus índices de capital que restringiram severamente sua capacidade de
desenvolvimento em mais atividades de empréstimo. A PPLA Participations rotineiramente negocia
com instituições, contrapartes comerciais em diversos contratos, contratos no setor de serviços
financeiros, bem como corretores e revendedores, bancos comerciais, bancos de investimento, fundos
mútuos e de hedge e demais clientes institucionais. Se as contrapartes financeiras tiverem problemas
de liquidez ou a indústria de serviços financeiros em geral não conseguir se recuperar totalmente dos
efeitos de uma crise financeira, isso poderá ter um efeito adverso sobre a PPLA Participations.
Além disso, a condição financeira de nossas contrapartes foi, em alguns casos, afetada negativamente
pela crise financeira e econômica, incluindo a crise da dívida europeia a partir de 2010, que, por sua
vez, aumentou nossos empréstimos vencidos, prejudicou nossos empréstimos e outros ativos
financeiros e resultou na diminuição da demanda por empréstimos em geral. Outras perturbações e
volatilidade nos mercados financeiros globais podem ter efeitos negativos adicionais sobre o ambiente
financeiro e econômico e sobre nós. Além disso, uma desaceleração econômica prolongada resultaria
em uma redução geral na atividade comercial e uma consequente perda de receita, o que poderia ter
um efeito adverso sobre a PPLA Participations.
O governo brasileiro exerceu, e continua a exercer, influência significativa sobre a economia
brasileira. Esta influência, bem como as condições econômicas e políticas brasileiras, poderão
prejudicar a PPLA Participations.
A economia brasileira tem sido caracterizada pela intervenção significativa do governo brasileiro,
que com frequência modifica as políticas monetária, creditícia e outras com o fim de influenciar o
curso da economia do país. As medidas do governo brasileiro visando o controle da inflação e
implementação de outras políticas incluíram desvalorizações do Real, controles de remessas de
moedas ao exterior, intervenção do Banco Central do Brasil sobre a taxa básica de juros bem como
outras medidas.
A PPLA Participations não tem nenhum controle sobre, e nem pode prever, quaisquer medidas ou
políticas que o governo brasileiro poderá adotar no futuro. Considerando que a maioria dos
investimentos é realizado no Brasil, a PPLA Participations poderá ser prejudicada por alterações das
políticas do governo brasileiro, além de outros fatores econômicos genéricos, inclusive, sem
limitação:
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 crescimento ou retração da economia brasileira;
 o ambiente regulatório;
 inflação;
 taxas de juros;
 variações nas taxas de câmbio;
 o impacto de epidemias e pandemias, como a atual pandemia COVID-19;
 exigências de reserva;
 requisitos de capital;
 diminuições nos salários e níveis econômicos;
 aumento do desemprego;
 políticas de controle de taxas de câmbio e restrições a remessas ao exterior;
 política fiscal e mudanças na legislação tributária;
 liquidez dos mercados financeiros, de capitais e de empréstimos domésticos; e
outros desenvolvimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos no Brasil ou afetando este.
A PPLA Participations não pode prever que políticas futuras serão adotadas pelos atuais ou
futuro governos brasileiros ou se essas políticas acarretarão consequências adversas à economia
brasileira ou causarão efeito prejudicial sobre sua atividade. Por exemplo, a deterioração dos resultados
fiscais dos governos federal, estadual e municipal nos últimos anos levou a um aumento sem
precedentes na dívida bruta, bem como na relação dívida bruta/PIB, o que levou o Brasil a perder seu
grau de investimento das agências de classificação de crédito, diminuindo o influxo de capital
estrangeiro e contribuindo para um menor nível de atividade econômica. Nesse ambiente, o governo
pode encontrar dificuldade em honrar seu compromisso de repassar as parcelas de crédito descontadas
dos salários de seus funcionários, aumentando as provisões para crédito em geral.
Não é possível estimar o impacto geral, em operações da PPLA Participations, dos desenvolvimentos
macroeconômicos e políticos brasileiros, além das mudanças na política regulatória da
economia. Também não é possível prever como as medidas atuais ou futuras implementadas pelos
responsáveis pela política regulatória podem impactar os negócios da PPLA Participations. Não
obstante, a atual instabilidade política, inclusive como resultado da pandemia COVID-19, aumenta o
nível de incerteza em relação às políticas econômicas futuras e não é possível prever quais políticas
serão adotadas pelo governo brasileiro. Em particular, há a exposição a riscos relacionados à pandemia
de COVID-19 em andamento e aos impactos regulatórios, políticos, econômicos e sociais desse
surto. Qualquer um desses fatores, bem como a rápida escalada da pandemia de COVID-19 em todo o
mundo desde o início de 2020, teve, e continuará a ter, uma série de impactos negativos em nos
negócios, condição financeira e resultados operacionais da PPLA Participations.
No mais, o orçamento federal do Brasil está em déficit desde 2014. Da mesma forma, os governos dos
estados brasileiros também estão enfrentando preocupações fiscais devido à alta carga de
dívida, receitas em declínio e despesas inflexíveis. O Congresso Nacional aprovou um teto para os
gastos do governo que limitará o crescimento do gasto público primário à inflação do ano anterior por
um período de pelo menos 10 anos. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou a reforma do sistema
previdenciário brasileiro, que deve contribuir para o cumprimento do limite de gastos. No entanto, as

Internal Use Only
PÁGINA: 44 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

respostas governamentais à atual pandemia de COVID-19 podem ter um efeito significativo sobre a
posição fiscal no Brasil, incluindo a redução da receita tributária e o aumento dos gastos governamentais
para combater o COVID-19 e seus impactos. Devido ao potencial futuro alto de endividamento, receitas
em declínio e despesas inflexíveis, não é possível prever quais impostos e outras políticas serão
adotadas pelo governo brasileiro e seus efeitos nas operações, condições financeiras e resultados da
PPLA Participations.
O Brasil continua a enfrentar instabilidade política e escândalos de corrupção que podem afetar
adversamente a PPLA Participations, os negócios e resultados e o preço de nossas ações. Até o início
da crise do COVID-19, o Brasil vinha se recuperando de uma recessão. O impacto da crise da
COVID-19 e a contínua fragilidade do ambiente macroeconômico brasileiro podem, também, afetar
adversamente a PPLA Participations.
Até o início da crise do COVID-19, o Brasil vinha se recuperando de uma recessão. Atualmente, o
impacto da pandemia do COVID-19 ameaça a estabilidade macroeconômica e as perspectivas futuras
da economia brasileira. A persistência ou intensificação da crise econômica no Brasil e a incerteza sobre
a disponibilidade e capacidade do governo brasileiro implementar mudanças na política ou
regulamentação, em particular em resposta ao impacto da pandemia COVID-19, a fim de enfrentar os
desafios econômicos atuais, podem afetar adversamente a PPLA Participations.
A incerteza sobre se o governo brasileiro implementará mudanças de políticas e regulamentares pode
ser agravada pela instabilidade política. Historicamente, a política brasileira afetou o desempenho da
economia brasileira. As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores e
do público em geral, além de, historicamente, terem resultado na desaceleração econômica e aumento
da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras.
Desde 2014, o Brasil experimentou uma instabilidade econômica e política ampliada derivada de várias
investigações relacionadas a alegações de lavagem de dinheiro e corrupção conduzidas pelo Ministério
Público Federal, incluindo a maior dessas investigações, conhecida como Lava Jato, que impactou
negativamente economia brasileira e ambiente político e contribuíram para uma queda na confiabilidade
do mercado no Brasil.
Atualmente, os mercados brasileiros estão enfrentando um aumento da volatilidade devido às incertezas
relacionadas com os escândalos de corrupção em curso, os quais estão sendo investigados pela Polícia
Federal nas Operações Lava Jato, Zelotes, Greenfield, e outras, e ao impacto dos escândalos sobre a
economia e ambiente político brasileiro. Membros do Governo Federal e do Poder Legislativo, bem
como altos funcionários de grandes empresas estão sendo processados pelo crime de corrupção.
Como resultado dessas investigações, uma série de políticos sêniores, incluindo membros do Congresso
Nacional, e altos executivos de grandes corporações e empresas estatais no Brasil, foram presos, alguns
condenados por diversas acusações relacionadas à corrupção, celebraram acordos de confissão de
justiça com o Ministério Público Federal e/ou renunciaram ou foram destituídos de seus cargos. Os
indivíduos envolvidos nas investigações do Lava Jato teriam aceitado suborno por meio de propinas em
contratos concedidos pelo governo a diversas empresas de infraestrutura, petróleo e gás. Os lucros
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dessas propinas supostamente financiaram as campanhas políticas dos partidos políticos, cujos fundos
não foram contabilizados ou divulgados publicamente. Esses recursos também teriam sido destinados
ao enriquecimento pessoal de certas pessoas.
Em meio a esse cenário de incertezas políticas e econômicas, em agosto de 2016, o Senado Federal
aprovou a destituição de Dilma Rousseff, então presidente do Brasil, após um processo de impeachment
judicial e administrativo por infração às leis orçamentárias. Como resultado, Michel Temer, o ex-vicepresidente, assumiu a presidência do Brasil após a saída de Dilma. Em janeiro de 2019, Jair Messias
Bolsonaro, ex-deputado do Congresso Nacional, tomou posse como presidente por um mandato de
quatro anos, de 2019 a 2022.
Desde fevereiro de 2020, Bolsonaro tem sido criticado por sua forma de lidar com a atual pandemia de
COVID-19, que levou a protestos contra Bolsonaro em várias cidades e a um pedido de impeachment
apresentado ao Congresso. Além disso, em 24 de abril de 2020, Sergio Moro renunciou ao cargo de
Ministro da Justiça devido aos desentendimentos com o Sr. Bolsonaro, agravando ainda mais a incerteza
política no Brasil. Qualquer um desses fatores pode ter um impacto adverso sobre a economia brasileira,
os negócios, condição financeira e resultados operacionais da PPLA Participations.
O potencial resultado do Lava Jato, bem como de outras investigações relacionadas à corrupção em
andamento, é incerto, mas eles já tiveram um impacto adverso na imagem e na reputação das empresas
envolvidas, bem como na percepção geral do mercado sobre a economia brasileira, ambiente político e
mercado de capitais brasileiro. Além disso, devido à atual instabilidade política, inclusive como
resultado do impacto da pandemia de COVID-19 em andamento, há uma incerteza substancial quanto
às políticas econômicas futuras e não é possível prever quais políticas serão adotadas pelo governo
brasileiro e se essas políticas afetarão negativamente a economia, e consequentemente os negócios e
condição financeira da PPLA Participations..
Por fim, a PPLA Participations poderá sofrer impactos negativos que decorram da atual crise política
e financeira enfrentada pelo Brasil, representados, por exemplo, pelos rebaixamentos dos ratings do
Brasil (e da própria PPLA Participations, sobretudo no final de 2015), além da situação constante de
instabilidade institucional brasileira.
A instabilidade da taxa de câmbio poderá prejudicar a PPLA Participations.
A moeda brasileira tem sido objeto de frequente desvalorização nas últimas três décadas. Desde 1999,
o Banco Central autorizou a taxa de câmbio flutuante do real frente ao dólar americano e, durante este
período, o a taxa de câmbio do real e do dólar sofreu variações frequentes e substanciais em relação ao
dólar americano e outras moedas estrangeiras. Ao longo deste período, o governo brasileiro
implementou vários planos econômicos e utilizou várias políticas cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a
mensal), controles de câmbio, mercados de câmbio duplo e um sistema de taxa de câmbio flutuante. A
depreciação do real ocorrendo em períodos mais curtos de tempo resultou em variações significativas
na taxa de câmbio entre o real, o dólar dos EUA e outras moedas.
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A depreciação do real em relação ao dólar norte-americano criou pressões inflacionárias adicionais no
Brasil, que levaram a aumentos nas taxas de juros, limitaram o acesso das empresas brasileiras aos
mercados financeiros estrangeiros e levaram à adoção de políticas recessivas pelo governo brasileiro.
A desvalorização do real pode também, no contexto de uma desaceleração econômica, levar à
diminuição do gasto do consumidor, às pressões deflacionárias e ao reduzido crescimento da economia
brasileira como um todo. Políticas macroeconômicas restritivas podem reduzir a estabilidade da
economia brasileira e prejudicar os resultados operacionais e lucratividade da PPLA
Participations. Além disso, as reações nacionais e internacionais a políticas econômicas restritivas
podem ter um impacto negativo sobre a economia brasileira. Essas políticas e quaisquer reações a elas
podem prejudicar
a
PPLA
Participations,
restringindo
o acesso
aos mercados
financeiros estrangeiros e estimulando novas intervenções governamentais. Deste modo, a apreciação
do real em relação ao dólar dos EUA e outras moedas estrangeiras poderia levar a uma deterioração das
contas em moeda estrangeira, bem como prejudicar o crescimento impulsionado pelas exportações.
Dependendo das circunstâncias, tanto a desvalorização quanto a valorização do real poderiam afetar
material e adversamente o crescimento da economia brasileira.
A PPLA Participations não pode garantir que o Real não continuará a se valorizar ou desvalorizar
substancialmente frente ao Dólar no futuro. Os custos da PPLA Participations são denominados
também em Reais. Ao passo que a sua moeda de referência é o Real, a PPLA Participations pode ser
prejudicada pelas flutuações do valor do Real em relação ao Dólar. Por exemplo, variações do valor
relativo do Real e do Dólar acarretarão ganho e prejuízo cambial realizado e a realizar na medida
em que a PPLA Participations tenha ativos e passivos denominados em Dólares ou em outras moedas.
Ademais, a desvalorização do Real frente ao Dólar poderá criar pressões inflacionárias adicionais
no Brasil, o que poderá afetar negativamente a economia brasileira como um todo e prejudicar a
PPLA Participations. Por outro lado, uma valorização do Real em relação ao dólar norte-americano e
outras moedas estrangeiras pode deteriorar as contas correntes em moeda estrangeira brasileira.
Dependendo das circunstâncias, a desvalorização ou a valorização do real em relação ao dólar norteamericano e outras moedas estrangeiras podem restringir o crescimento da economia brasileira e
afetar os negócios da PPLA Participations, bem como os resultados operacionais e lucratividade.

A inflação e certas medidas tomadas pelo governo federal para contê-la podem contribuir para
incertezas econômicas e afetar adversamente a PPLA Participations.

No passado, o Brasil no passado vivenciou períodos com taxas de inflação extremamente altas e,
portanto, seguiu políticas monetárias que contribuíram para uma das mais altas taxas de juros reais do
mundo. A inflação e as medidas do Governo Federal para seu combate geram e poderão gerar efeitos
significativos na economia brasileira e nonegócio da PPLA Participations. Políticas monetárias
rigorosas com altas taxas de juros e altos requisitos de depósitos compulsórios poderão restringir o
crescimento do Brasil e a disponibilidade de crédito. Por outro lado, políticas governamentais e do
Banco Central mais flexíveis e reduções nas taxas de juros poderiam desencadear aumentos na inflação,
e, consequentemente, aumento da volatilidade e da necessidade de aumentos repentinos e significativos
nas taxas de juros.
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Como resultado destas medidas, a taxa de juros básica no Brasil oscilou de maneira significativa. A
taxa de inflação do Brasil, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA,
medidos pelo IBGE, em 2017, 2018 e 2019 foi 2,95%, 3,75% e 4,31%, respectivamente. De forma
similar, entre 2014 e 2016, a taxa de juros estabelecida pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia,
ou SELIC, variou entre 9,93% e 5,96% ao ano. Em 31 de dezembro de 2020, a inflação acumulada
sobre o período anterior de 12 meses foi de 23,14%, de acordo com o IGPM.
Pressões inflacionárias poderão resultar em intervenções governamentais na economia, incluindo
políticas que poderiam adversamente afetar o desempenho geral da economia do Brasil, que, em
contrapartida, poderiam adversamente afetar as operações e o valor de mercado das ações da PPLA
Participations. A inflação, medidas do governo para conter a inflação, e a especulação também poderão
contribuir para com a incerteza acerca da economia do Brasil e enfraquecer a confiança dos investidores,
que poderão afetar o valor justo de nossos investimentos e nossa capacidade de alienar nossos
investimentos.
Futuras medidas do Governo Federal, incluindo reduções nas taxas de juros, intervenção no mercado
cambial e ações para ajustar ou fixar o valor do real, poderão desencadear aumentos na inflação,
adversamente afetando o desempenho geral da economia do Brasil.
A inflação também pode aumentar os custos e as despesas das investidas no Brasil, o que pode reduzir
as margens de lucro e a receita líquida dessas empresas, reduzindo o valor justo dos investimentos da
PPLA Participations. A inflação e seus efeitos relacionados nas taxas de juros nacionais poderiam, além
disso, reduzir a liquidez no capital nacional e nos mercados financeiros, o que poderia afetar o valor
justo dos investimentos e nossa capacidade de alienar nossos investimentos. Além disso, a inflação
poderia ainda afetar nossas investidas no Brasil indiretamente, por meio de uma redução no poder
aquisitivo.
Qualquer rebaixamento adicional da classificação de crédito do Brasil poderia impactar os negócios
da PPLA Participations, bem como a capacidade das contrapartes da PPLA Participations
realizarem pagamentos pontuais pode ser comprometida pelas restrições de liquidez no Brasil.
A economia brasileira tem estado sujeita a vários desenvolvimentos ou condições que afetaram
significativamente a disponibilidade de crédito. A partir de 2008, a crise econômica que afetou os
mercados desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa (particularmente na Grécia, Espanha, Itália e
Portugal) reduziu significativamente a confiança do investidor globalmente. Desde então, os
indicadores econômicos nos mercados desenvolvidos vêm melhorando gradativamente.
As agências de classificação começaram a revisar as classificações de crédito soberano do Brasil em
setembro de 2015. Posteriormente, as três principais agências de rating rebaixaram o rating de crédito
soberano do Brasil:


Em 2015, a Standard & Poor’s inicialmente rebaixou a classificação de crédito do Brasil de
BBB- negativo para BB- positivo e subsequentemente rebaixou novamente de BB- positivo
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para BB, mantendo sua perspectiva negativa, citando uma situação de crédito pior desde o
primeiro rebaixamento. Em 11 de janeiro de 2018, a Standard & Poor's rebaixou ainda mais a
classificação de crédito do Brasil de BB para BB negativo. O rating BB negativo foi reafirmado
em 7 de fevereiro de 2019 com perspectiva estável, o que reflete a expectativa da agência de
que o governo brasileiro será capaz de implementar políticas para melhorar gradativamente o
déficit fiscal, bem como uma leve recuperação econômica, dadas as melhorias no confiança do
consumidor. Em dezembro de 2019, a Standard & Poor's manteve a classificação de crédito
soberano do Brasil.


Em dezembro de 2015, a Moody's revisou e rebaixou os ratings de emissão e títulos do Brasil
de Baa3 para abaixo do grau de investimento, Ba2 com uma perspectiva negativa, citando a
perspectiva de uma deterioração adicional nos indicadores de dívida do Brasil, considerando o
ambiente de baixo crescimento e o cenário político desafiador. Em abril de 2018, a Moody's
reafirmou seu rating Ba2, mas alterou sua perspectiva de "negativa" para "estável", também
apoiada pela projeção de que o governo brasileiro aprovaria reformas fiscais e que o
crescimento econômico no Brasil seria retomado gradualmente.



Em 2016, a Fitch rebaixou a classificação de crédito soberano do Brasil para BB- positivo com
perspectiva negativa, citando a rápida expansão do déficit orçamentário do país e a recessão
pior do que o esperado. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a classificação de crédito
soberano do Brasil novamente para BB-negativo, citando, entre outros motivos, déficits fiscais,
o aumento da carga da dívida pública e a incapacidade de implementar reformas que
melhorariam estruturalmente as finanças públicas do Brasil. O rating BB negativo foi
reafirmado em maio de 2019. Em novembro de 2019, a Fitch manteve o rating de crédito
soberano do Brasil.

Em 2020, a S&P Global Ratings Agency revisou a perspectiva de classificação de crédito global do
Brasil para estável devido ao impacto da pandemia COVID-19 em curso, que levou a um, e espera-se
que leve ainda a um aumento adicional nos gastos públicos extraordinários e impacto no crescimento
do PIB e no desempenho fiscal do Brasil em 2020.
Esses eventos em andamento podem afetar negativamente capacidade da PPLA Participations de obter
financiamento nos mercados de capitais globais, bem como enfraquecer a recuperação e o crescimento
das economias brasileira e / ou estrangeira e causar volatilidade no mercado de capitais brasileiro. Além
disso, para controlar a inflação em geral, o governo brasileiro manteve uma política monetária restritiva,
com altas taxas de juros associadas, e limitou o crescimento do crédito. A combinação desses
desenvolvimentos tornou difícil, às vezes, que certas empresas e instituições financeiras no Brasil
obtenham dinheiro e outros ativos líquidos e resultaram no fracasso de várias instituições financeiras
mais fracas no Brasil. O prolongamento ou agravamento da atual recessão brasileira e a contínua
incerteza política, entre outros fatores em conexão com a pandemia COVID-19, podem levar a novos
rebaixamentos de classificação. Nenhuma garantia pode ser dada de que o desenvolvimento da
economia brasileira não afetará negativamente a capacidade de algumas de contrapartes da PPLA
Participations em efetuar pagamentos tempestivos de suas obrigações.
Acontecimentos e a percepção de risco em outros países, como os recentes eventos no mercado
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financeiro global, e particularmente nos mercados de países emergentes, podem afetar de maneira
adversa o preço dos valores mobiliários brasileiros.
O valor de mercado dos valores mobiliários das companhias com investimento em sociedades
majoritariamente localizadas no Brasil ou comercializadas na Bolsa de Valores do Brasil é afetado
em vários níveis pela economia e pelas condições de mercado de outros países, incluindo outros países
da América Latina e países emergentes. Acontecimentos ou condições econômicas em outros países
emergentes afetou de forma significativa por algumas vezes a disponibilidade de crédito na economia
brasileira e resultou em consideráveis saídas de recursos do Brasil e quedas no montante de
investimentos estrangeiros no Brasil. Embora as condições econômicas nestes países possam diferir
significativamente das condições econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos
acontecimentos nestes outros países, tais como os recentes acontecimentos no mercado financeiro
global, podem ter efeitos adversos no valor de mercado dos valores mobiliários dos emissores
brasileiros, incluindo as Units. As economias emergentes têm sido afetadas por as recentes mudanças
na política monetária dos EUA, resultando na anulação de investimentos e aumento da volatilidade
no valor de suas moedas. Se a economia global ou a atual situação econômica em outros países onde
temos operações relevantes se deteriorar significativamente, os resultados operacionais da PPLA
Participations poderão ser adversamente afetados e o valor dos títulos negociados poderá cair. Tais
riscos podem também afetar o acesso da PPLA Participations no mercado de capitais e comprometer
nossa capacidade de financiar nossas operações por meio de emissões no mercado de capitais em
condições favoráveis ou não.
Crises e instabilidade política em outros países emergentes, Estados Unidos, Europa, entre outros,
incluindo aumento das tensões comerciais internacionais e políticas protecionistas, podem diminuir a
demanda dos investidores por títulos oferecidos por empresas com operações significativas no Brasil.
Em junho de 2016, o Reino Unido realizou um referendo no qual os eleitores aprovaram a saída da
União Europeia, comumente conhecida como "Brexit". O anúncio do Brexit e a retirada do Reino Unido
da União Europeia tiveram e podem continuar a ter um efeito adverso significativo nas condições
econômicas globais e na estabilidade dos mercados financeiros globais, podendo reduzir
significativamente a liquidez do mercado global e restringir a capacidade de operar em determinados
mercados financeiros. Qualquer um desses efeitos do Brexit, entre outros, pode afetar adversamente os
negócios da PPLA Participations, os resultados operacionais, liquidez e condição financeira.
Outros exemplos recentes de eventos na América Latina que podem, direta ou indiretamente, nos
impactar são: (i) a contínua instabilidade política e econômica no Chile decorrente de agitação social,
resultando em protestos e motins em todo o país, com os correspondentes efeitos negativos sobre o
Economia chilena, (ii) a crise política no Peru, resultando na dissolução do Congresso peruano pelo
presidente Martín Vizcarra, em setembro de 2019, e as novas eleições legislativas em janeiro de 2020
resultando em um parlamento fragmentado sem maioria clara, (iii) a crise econômica na Argentina,
resultando em um rebaixamento de sua classificação de dívida soberana, em agosto de 2019, a
imposição de controles de capital, um clima geral de instabilidade política que levou e após a eleição
de Alberto Fernández, como presidente, e Cristina Fernández de Kirchner, como vice-presidente; e,
mais recentemente, as renegociações dos termos e cronograma de reembolso da dívida em abril de 2020
com os detentores de títulos internacionais; e (iv) as interrupções generalizadas e significativas de riscos
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de pandemia, como a pandemia de COVID-19, ao comércio e à capacidade das empresas e dos
mercados financeiros de operar normalmente, o que pode resultar em redução da atividade econômica
e empresarial, tanto no mercado brasileiro quanto internacional
Ademais, desde o início de 2020, a pandemia de COVID-19, em curso, resultou em volatilidade
significativa no mercado financeiro e incerteza em todo o mundo. As respostas governamentais a
períodos de grande incerteza política e econômica global podem aumentar a extensão em que mudanças
repentinas e imprevisíveis podem ocorrer na política comercial e nas tarifas. Os resultados operacionais
da PPLA Participations foram e podem ser adversamente afetados pela pandemia de COVID-19 em
andamento. A pandemia contínua de COVID-19 ou outras epidemias ou pandemias, em todo o mundo,
podem levar a uma maior volatilidade nos mercados de capitais globais e pressão recessiva nos EUA
ou economias brasileiras, e qualquer surto no Brasil poderia afetar diretamente nas operações da PPLA
Participations, cada uma das quais podendo afetar materialmente e adversamente os negócios, condição
financeira e resultados operacionais.
Os valores mobiliários e instrumentos financeiros de titularidade da PPLA Participations estão
sujeitos a variações de preço de mercado e de liquidez, em função de alterações das condições
econômicas, e poderão acarretar prejuízos relevantes para a PPLA Participations.
A PPLA Participations compromete montantes substanciais de capital em negócios, como arbitragem,
derivativos e outras atividades comerciais e principais, e podemos continuar no futuro. Esses tipos de
negócios geralmente exigem que sejam tomadas grandes posições em títulos de um determinado
emissor ou emissores em um determinado setor, país ou região. Além disso, a tendência em todos os
principais mercados de capitais é de compromissos de capital maiores e mais frequentes em muitas
dessas atividades. Manter posições grandes e concentradas em qualquer emissor em particular pode
expor a grandes perdas que podem afetar adversamente a PPLA Participations.
Os instrumentos financeiros e os valores mobiliários representam um montante significativo dos ativos
totais da PPLA Participations. Quaisquer ganhos ou perdas futuros, realizados ou não realizados,
decorrentes de tais investimentos ou estratégias de hedge (proteção), poderão causar um impacto
significativo sobre a receita da PPLA Participations. Esses ganhos e perdas, que a PPLA Participations
contabiliza quando vende ou marca a mercado, investimentos em instrumentos financeiros, podem
variar consideravelmente de um período para outro. Por exemplo, se a PPLA Participations celebrar
operações com derivativos para se proteger de desvalorização do Real (ou de qualquer outra moeda)
ou das taxas de juros, a PPLA Participations pode incorrer em prejuízos financeiros se o Real (ou
qualquer outra moeda) valorizar-se ou ainda se as taxas de juros subirem. A PPLA Participations não
pode prever o valor dos ganhos ou das perdas em qualquer período no futuro, e, ainda, as variações
experimentadas de um período para outro não representam necessariamente um ponto de referência
significativo, particularmente no Brasil devido ao atual ambiente de volatilidade do mercado. Ganhos
ou perdas na carteira de investimento da PPLA Participations podem criar volatilidade nos níveis de
receitas líquidas e a PPLA Participations pode não auferir retorno em sua carteira de investimento
consolidada ou em parte da carteira no futuro. Quaisquer perdas em seus valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos poderiam prejudicar a PPLA Participations. Adicionalmente, o
risco pode aumentar, considerando o prolongado cenário de recessão no Brasil decorrente da situação

Internal Use Only
PÁGINA: 51 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

política no Brasil. Ademais, qualquer redução do valor de tais carteiras de valores mobiliários e de
derivativos poderá acarretar uma redução dos coeficientes de capital da PPLA Participations, o que
poderia comprometer sua capacidade de empreender certas atividades, tais como empréstimos ou
negociações de valores mobiliários nos níveis atualmente praticados, e poderia também afetar
adversamente a capacidade da PPLA Participations de continuar a buscar suas estratégias de
crescimento.
Os altos riscos de liquidez inerentes à atividade de merchant banking são ampliados às condições
adversas políticas no Brasil. Nos últimos anos, ambiente de negócios no Brasil foi adverso a vários
segmentos de negócios e a PPLA Participations não pode assegurar que tais condições podem melhorar
no curto prazo.
As estratégias de hedge da PPLA Participations ou de suas subsidiárias poderão não ser capazes de
impedir prejuízos que possam afetar adversamente o PPLA Participations ou de suas subsidiárias.
Se qualquer dos instrumentos e estratégias de proteção (hedge) que a PPLA Participations ou suas
subsidiárias utilizam para proteger sua exposição aos vários tipos de riscos não for eficaz, a PPLA
Participations pode incorrer em prejuízos.
Uma crise de liquidez no Brasil pode afetar de forma adversa a PPLA Participations.
Uma crise internacional ou no Brasil pode implicar uma fuga de capitais do Brasil e/ou provocar o
Banco Central do Brasil a aumentar drasticamente a taxa de juros, o que pode resultar em uma crise de
liquidez no mercado brasileiro. Em particular, como resultado da pandemia COVID-19 em andamento
e apesar dos programas de estímulo governamental e atividades relacionadas, a liquidez do mercado de
dívida pode se deteriorar à medida que a condição financeira das empresas se deteriora e a
inadimplência se torna mais prevalente. Qualquer crise de liquidez pode implicar a escassez de fundos
e de ativos líquidos entre as companhias e instituições financeiras no Brasil, o que pode prejudicar o
mercado de crédito e os negócios da PPLA Participations. Qualquer evento adverso aplicável à
economia brasileira pode direta ou indiretamente restringir a habilidade da PPLA Participations de
adimplir os seus débitos e/ou afetar de forma adversa a PPLA Participations.
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes
A PPLA Participations e suas controladas não são parte de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, de
qualquer natureza, não sigilosos, e que possam, de forma individual, ser considerados relevantes.
4.3.1.

Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3

Não há valor provisionado para nenhum processo descrito no item 4.3.
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

A PPLA Participations e suas controladas não são parte de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, de
qualquer natureza, não sigilosos e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores,
controladores ou ex-controladores, ou ainda investidores da Companhia ou de suas controladas, que possam, de
forma individual, ser considerados relevantes.
4.4.1.

Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4

Não há valor provisionado para nenhum processo descrito no item 4.4.
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A PPLA Participations e suas controladas não são parte de processos judiciais, administrativos ou arbitrais,
de qualquer natureza, sigilosos, que possam, de forma individual, ser considerados relevantes.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
A PPLA Participations e suas controladas não são parte de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, não
sigilosos e de qualquer natureza, repetitivos ou conexos, que sejam, em conjunto, considerados relevantes.
4.6.1.

Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6

Não há valor provisionado para nenhum processo descrito no item 4.6.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes
Todas as informações relevantes referentes a esta seção 4 foram informadas nos quadros anteriores.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados
4.8 Regras do pais de origem e do pais que os valores mobiliários estão custodiados
A PPLA Participations é uma sociedade constituída em Bermudas, país no qual a legislação societária difere substancialmente da legislação
societária brasileira. Para a compreensão dessas diferenças, a tabela a seguir apresenta as diferenças dos direitos de ações de sociedades de
Bermudas de acordo com o Companies Act, do estatuto social da PPLA Participations e dos direitos de ações de companhias brasileiras (de
acordo com a Lei das Sociedades por Ações):

Assembleia de
Acionistas
Periodicidade
e
Competência

Companies Acts

Estatuto Social

Seção 71:
O
Companies
Act O estatuto social da PPLA Participations
determina a realização de pelo menos Ltd determina que a assembleia geral
uma assembleia geral ao ano.
ordinária da PPLA Participations Ltd será
feita todos os anos (exceto no ano da
A assembleia tem competência para constituição), em horário e local
deliberar assuntos
que incluem determinados pelo presidente do conselho
tipicamente a eleição de conselheiros de administração ou presidente da mesa,
(se exigido no estatuto), apresentação ou por dois membros do conselho de
das demonstrações
financeiras,
administração ou qualquer membro do
indicação do auditor
e
sua conselho de administração e o secretário
remuneração (ou
dispensa
da ou pelo conselho de administração
exigência de auditor).
Se não ocorrer no prazo de três meses
da data prevista, a companhia pode
protocolar pedido no “Register of
Companies” para realizá-la em outra
data. Em não ocorrendo tal reunião,
qualquer credor ou acionista pode
requerer dissolução da companhia.
Seção 73: em não ocorrendo a
assembleia geral na data prevista, a

Lei das Sociedades Por Ações
Artigo 132: a Lei das Sociedade por
Ações determina a realização de
pelo menos uma assembleia geral ao
ano, nos primeiros quatro meses
seguintes ao término do exercício
social.
A assembleia tem competência para
deliberar sobre qualquer assunto de
interesse da companhia.
A assembleia geral tem competência
para
aprovar
demonstrações
financeiras, examinar, discutir e
votar sobre a alocação dos lucros
líquidos, pagamento de dividendos e
eleição dos conselheiros.

A assembleia geral também tem
poder
para
estabelecer
a
remuneração dos administradores,
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companhia poderá continuar seus
negócios e conselheiros poderão
permanecer nos seus cargos.

Quórum

Seção 75: convocação deve ser
realizada com cinco dias de
antecedência,
sem prejuízo
da
possibilidade do estatuto prever prazo
menor.
Participação por via telefônica,
eletrônica são permitidas se houver
comunicação instantânea.
A Seção 70(5): estabelece que a
primeira assembleia
geral
deve
eleger conselheiros, e o quórum é de
maioria dos representados em reunião.
Seção 13(2): estabelece o número de
acionistas que constituirá quórum. Ver
“Assembleia Geral de Acionistas”
acima.

opção de compra de ações, avaliação
de ativos a serem contribuídos em
aumento de capital,
fusão,
cisão, incorporação, cisão e emissão
de debêntures.
O estatuto social do PPLA Participations
Ltd determina que em qualquer assembleia
geral do PPLA Participations Ltd, o titular
de uma Ação Classe C do PPLA
Participations Ltd que esteja presente em
pessoa ou por procuração deverá formar
um quórum para tratar dos assuntos;
contanto que, com relação a qualquer
assembleia geral na qual o PPLA
Participations Ltd proponha praticar
qualquer ato que necessite da aprovação
dos titulares de Ações Classe A do PPLA
Participations Ltd, Ações Classe B do
PPLA Participations Ltd ou Ações Classe
D do PPLA Participations Ltd votando
como uma classe única, duas ou mais
pessoas presentes em pessoa no início da
assembleia e representando, pessoalmente
ou por procuração, mais de 50% das Ações
Classe A do PPLA Participations Ltd,
Ações Classe B do PPLA Participations
Ltd ou Ações Classe D do favorecida,
PPLA Participations Ltd totais emitidas,
conforme aplicável, deverão formar um
quórum para tratar dos assuntos. Não
obstante a frase anterior, se o PPLA

Artigo 125: ressalvadas as exceções
previstas em lei, o quórum em
primeira convocação é de 25% do
capital
votante
(exceto
por
alterações nos estatutos sociais, que
requer dois terços do capital votante)
Artigo 129: acionistas representando
ao menos 50% mais uma ação das
ações com direito a voto, que
estejam presentes na assembleia,
têm competência para deliberar
sobre qualquer matéria, com
exceção das seguintes matérias, cuja
aprovação exige no mínimo 50% do
capital votante (artigo 136): (i)
criação de ações preferenciais ou
aumento de classe de ações
preferenciais já existentes, sem
guardar proporção com as demais
classes de ações preferenciais, (ii)
alteração
nas
preferências,
vantagens e condições de resgate ou
amortização de uma ou mais classes
de ações preferenciais, ou criação
de nova classe mais
obrigatório,
(iv)
fusão
da
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Convocação

Local

Participations Ltd, a qualquer momento,
tiver apenas um acionista, um acionista
presente em pessoa ou por procuração, o
PPLA Participations Ltd deverá formar um
quórum para tratar dos assuntos em
qualquer assembleia geral do PPLA
Participations Ltd realizada durante aquele
período.

companhia, ou sua incorporação em
outra, (v) participação em grupo de
sociedades, (vi) mudança de objeto
da companhia, (vii) cessação do
estado de liquidação, (viii) criação
de partes beneficiárias, (ix) cisão da
companhia, e (x)dissolução da
companhia.

Seção13(3): estabelece que o estatuto
social pode regular a convocação da
assembleia, exigências relativas à
representação e maioria qualificada
para determinadas matérias.

O estatuto social do PPLA Participations
Ltd determina que uma notificação com
pelo menos cinco dias de uma assembleia
geral ordinária deverá ser enviada a cada
acionista que tenha direito a participar e
votar na mesma, mencionando a data, o
local e o horário de tal assembleia e, se for
o caso, o assunto a ser discutido na
assembleia. Tal notificação não precisa
mencionar o propósito ou propósitos de tal
assembleia, exceto se assim for exigido
pelo Companies Act.

Artigo 124: a convocação deve ser
publicada três vezes em diário
oficial e jornal de grande circulação,
com 15 dias de antecedência
(primeira convocação) e oito dias
(segunda convocação), no caso de
companhias abertas

Não há qualquer exigência quanto ao
local de realização das assembleias.

O estatuto social do PPLA Participations A assembleia deverá ser realizada na
Ltd determina que a assembleia geral sede da companhia.
ordinária do PPLA Participations Ltd
será feita todos os anos (exceto no ano
da constituição),
em horário e
local determinados
pelo
presidente
do
conselho
de
administração ou presidente da mesa,
ou por dois membros do conselho de
administração ou qualquer membro do
conselho de administração e o
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secretário ou
administração.

pelo

conselho

de

Poder para
Convocar
Assembleia

A lei de Bermuda estabelece que os
conselheiros
podem
convocar
assembleias extraordinárias e devem
fazê-lo mediante solicitação de no
mínimo 10% do capital subscrito e
integralizado com direito a voto.

O estatuto social do PPLA Participations
Ltd determina que o presidente do
conselho de administração ou presidente
da mesa, ou dois membros quaisquer do
conselho de administração, ou qualquer
membro do conselho de administração e o
secretário, ou o conselho de administração
poderão convocar uma assembleia geral
extraordinária do PPLA Participations Ltd
sempre que, em seu julgamento, tal
assembleia seja necessária

Artigo 123: O conselho de
administração tem poder de
convocar a assembleia, e
pode
também ser convocado pelos
acionistas (se o conselho deixar de
fazê-lo por 60 dias consecutivos),
por acionistas representando 5% do
capital social se o conselho por 8
dias deixar de fazê-lo após
solicitação dos acionistas ou pelo
conselho fiscal.

Representação

Representar ocorrer por meio de
qualquer indivíduo que for acionista e
estiver presente em assembleia pode
votar,
bem
como
qualquer
representante de acionista que for
pessoa jurídica.

O estatuto social do PPLA Participations
Ltd determina que um acionista poderá
nomear um procurador através de um
instrumento nomeando o procurador, por
escrito, (i) sendo apresentado no estatuto
social do PPLA Participations Ltd o
modelo do instrumento de procuração
outra forma que possa ser determinada
pelo
conselho
de
administração
periodicamente, ou (ii) de meios
telefônicos, eletrônicos ou outros meios,
conforme aprovados pelo conselho de
administração periodicamente.

Artigo 126: Acionistas devem
comprovar a sua qualidade de
acionistas, podendo ser representado
em assembleia geral por um
procurador constituído há menos
de um ano,
que
seja
acionista,
administrador
da
companhia ou advogado. No caso de
companhia aberta, o procurador
pode ainda ser instituição financeira.

Eleição

O Conselho de Administração é
composto por no mínimo dois
membros. De acordo o Companies Act,
o estatuto social deverá especificar o

O estatuto social do PPLA Participations
Ltd determina que o conselho de
administração deverá consistir de cinco a
onze conselheiros, sendo que tal número

Artigo 140: o conselho de
administração é composto por pelo
menos três membros, eleitos de
acordo com o Estatuto Social por um
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Conflito de
Interesse

método de eleição de conselheiros.
Caso contrário, eles são eleitos pelos
acionistas com direito a voto e
acionistas podem exigir que voto seja
em separado. O procedimento cabe ao
presidente da assembleia

será determinado por resolução do titular
da Ação Classe C do PPLA Participations
Ltd. O conselho de administração deverá
ser eleito pelo titular do direito de voto da
Ação Classe C do PPLA Participations
Ltd. Todos os membros do conselho de
administração eleitos para o conselho de
administração terão mandato de um ano.
Os membros do conselho de administração
não poderão nomear conselheiros
suplentes.

mandato não superior a três anos,
sendo permitida a reeleição.
Acionistas podem requerer a adoção
de procedimento de voto múltiplo.
Acionistas titulares de 15% do
capital votante ou 10% do total
podem nomear conselheiro em
assembleia em separado.

Seção 97: determina que se um
conselheiro tiver um interesse num
contrato relevante com a companhia ou
qualquer subsidiária (ou interesse em
qualquer parte de tal contrato), ele deve
informar a natureza de tal interesse na
primeira oportunidade possível em
reunião de conselho ou por escrito.

O estatuto social da PPLA Participations
Ltd determina que qualquer membro do
conselho de administração, ou firma ou
sócio do membro do conselho de
administração, ou qualquer empresa com a
qual o membro do conselho de
administração seja associado, poderá agir
em qualquer condição, ser empregado
pelo ou prestar serviços ao BTG Pactual e
tal membro do conselho de administração
ou firma, sócio ou empresa do membro do
conselho de administração deverá ter
direito a remuneração como se tal membro
do conselho de administração não fosse um
membro do conselho de administração.
Nenhuma disposição do estatuto social da
PPLA Participations Ltd deverá autorizar
um membro do conselho de administração
ou a firma, sócio ou empresa do membro

Artigo 156: é vedado aos membros
da administração, incluindo os
membros
do Conselho de
Administração, realizarem operação
em que tenha conflito de interesse
com companhia.
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do conselho de administração a atuar como
auditor do BTG Pactual.
Direito de
Recesso

De acordo com o Companies Act, no Não há previsão legal quanto a esta
caso de fusão de companhia de matéria
Bermudas com outra companhia, o
acionista que não considerar que o
preço que lhe foi oferecido é justo pode
solicitar ao tribunal de Bermuda que
determine tal valor justo.

Artigos 45 e 137: Acionistas
dissidentes têm direito de recesso a
valor patrimonial (ou ao menos a
valor econômico, se o estatuto social
estabelecer outro critério), em
determinadas hipóteses, incluindose incorporação, incorporação de
ações, redução do dividendo mínimo
obrigatório e mudança do objeto
social.

Resgate

A Seção 42/42A do Companies Act, o Não há previsão legal quanto a esta
resgate/recompra é permitido desde que matéria
haja previsão estatutária neste sentido
ou autorização do conselho; a
companhia deve estar solvente antes e
após tal operação e é lançando à conta
do capital social ou outra conta
disponível para distribuição ou recursos
decorrentes de aumento de capital

Acionistas titulares de 50% das
ações votantes podem deliberar o
resgate de todas ações, mas resgate
de
preferência
depende
da
aprovação da maioria da classe.

Direito de
Preferência

Não há previsão legal quanto a esta
matéria.

Artigo 171: acionistas têm direito de
preferência em emissão de novas
ações ou títulos conversíveis em
ações, com determinadas exceções.

Dividendos

Seção 54: uma companhia não pode O estatuto social do PPLA Participations Artigo 201: a partir da conta de
declarar dividendos se houver motivos Ltd determina que o conselho de lucros ou lucros acumulados (e
razoáveis para se estabelecer que: (i) a administração
deverá
declarar
os reserva de capital, no caso de

Não há previsão legal quanto a esta
matéria
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companhia é, se tornaria (após o
pagamento), incapaz de pagar suas
dívidas, ou (ii) o valor de realização dos
ativos seria menor do que o valor do
passivo, capital social, reserva de
capital.

dividendos conforme estabelecido pelo
artigo 5 do estatuto social do PPLA
Participations Ltd. Sujeito a alguns artigos
específicos do estatuto social do PPLA
Participations Ltd, o conselho de
administração poderá, periodicamente e de
acordo com o Companies Act, declarar que
um dividendo seja pago aos acionistas na
proporção do número de ações possuídas
pelos mesmos em qualquer outro
momento. Qualquer dividendo poderá ser
pago em dinheiro, ou então total ou
parcialmente em espécie (sujeito ao artigo
22.3 do estatuto social do PPLA
Participations Ltd) e, neste caso, o
conselho de administração poderá
determinar o valor para distribuição em
espécie de qualquer ativo. Nenhum
dividendo não pago incorrerá juros contra
o PPLA Participations Ltd.

preferências que tenham este
atributo previsto no estatuto).
Critério deve ser estabelecido com
minúcia e precisão no estatuto
social.
Artigo 202: os acionistas têm direito
ao dividendo obrigatório mínimo de
25% do lucro líquido ajustado,
observadas certas exceções.
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a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos
A Companhia – por meio do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pela gestão dos ativos
indiretamente detidos pela PPLA Participations – adota uma estrutura de normativos internos composta por:

Políticas Globais (definem princípios a serem adotados globalmente, podendo ser complementadas,
se necessário, por Políticas Locais);

Políticas Locais (complementam Políticas Globais atentando para a regulamentação específica
aplicável a cada localidade. Observam os princípios definidos nas Políticas Globais, exceto em caso de
impedimento regulatório e/ou exceção justificável aprovada pela matriz);


Procedimentos Globais (complementam as políticas, descrevendo processos globais);



Procedimentos Locais (complementam as políticas, descrevendo processos locais).

O processo de produção, aprovação e revisão periódica de normas internas é coordenado pela área de
Compliance Policies & Standards do asset management do Banco BTG Pactual. Todo normativo é revisado
pela referida área e pela(s) área(s) afetada(s) e aprovado, no mínimo, pelo Head da Área responsável pela
norma interna (“Policy Owner”), também do asset management do Banco BTG Pactual da Companhia.
O asset management do Banco BTG Pactual possui diversas Políticas e Procedimentos voltados ao
gerenciamento de riscos. A norma principal e mais abrangente é a COMP 003 – Global - Risk Management
and Control Framework [2.0]. Esta norma foi aprovada originalmente em 18/11/2011 pela Diretoria do
referido gestor e por seus Heads das áreas de risco, tendo sido revisada pela última vez em maio de 2018
Esta Política determina os fundamentos da gestão de riscos, estabelecendo os princípios que regem nossa
estrutura de controles internos. Ela define a estrutura e as responsabilidades dos agentes do asset
management do Banco BTG Pactual em seus comitês de gestão de risco, das áreas de negócios e de funções
de controle independente (Jurídico, Compliance, Risco de Crédito, Risco de Mercado, Risco Operacional,
Risco Socioambiental e de Governança e Auditoria Interna). Finalmente, ela também define as
responsabilidades de seus diretores de riscos seniores (Diretor de Operações (COO), Diretor de Riscos
(CRO), General Counsel (General Counsel), Chief Compliance Officer (CCO) e Diretor Financeiro (CFO)).
b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos
(i) Riscos para os quais se busca proteção
As diversas Políticas de Gerenciamento de Riscos visam controlar e mitigar os seguintes riscos:
Risco de Compliance: risco de não conformidade legal/regulatória, bem como risco financeiros potenciais
decorrentes de dano à imagem e à reputação da Instituição como um todo.
Risco Crédito: risco potencial de que um devedor ou contraparte não seja capaz de cumprir com suas
obrigações, em conformidade com os termos acordados.
Risco Jurídico: risco perda financeira resultante da falta de exigibilidade dos direitos da PPLA
Participations oriundos de um contrato ou de outras disposições.
Risco Mercado: risco de perdas relacionadas às posições "no balanço" e "fora do balanço", oriundas de
movimentos em preços de mercado.
Risco Operacional: risco de perdas resultantes de processos internos, pessoas ou sistemas inadequados ou
com falhas, ou de causas externas (deliberadas, acidentais ou naturais).
Risco Socioambiental: possibilidade de perdas financeiras ou danos à imagem e à reputação em decorrência
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de danos socioambientais.
(ii) Instrumentos utilizados para proteção
A Companhia – por meio de sociedades pertencentes ao conglomerado econômico do asset management do
Banco BTG Pactual detidos indiretamente por ela – utiliza diversos instrumentos na
mitigação/proteção/controle dos riscos supracitados, por exemplo:







Políticas e Procedimentos Internos;
Treinamento;
Sistemas de monitoramento dedicados ao controle do risco socioambiental;
Processos de auto-verificação conduzidos pelas próprias áreas de negócios;
Processos de verificação independentes conduzidos pelas áreas de controles internos;
Auditorias Internas e Externas.

(iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
Cada um dos riscos para os quais se busca proteção (Compliance, Crédito, Jurídico, Mercado, Operacional,
Socioambiental) conta com um Head e equipe do asset management do Banco BTG Pactual dedicados, que
organizam os seguintes Comitês de Controles Internos:

c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política de gerenciamento de riscos
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A Companhia – por meio de sociedades pertencentes ao conglomerado econômico do asset management do
Banco BTG Pactual detidos indiretamente por ela – entende que sua estrutura operacional de controles
internos está adequadamente dimensionada para identificar, controlar e mitigar os principais riscos a que está
exposta. Apesar disso a estrutura está sempre sendo revisada e aprimorada através da estrutura cíclica de
controles internos, onde problemas identificados retroalimentam as áreas responsáveis para que reavaliem e
aprimorem seus processos de controles internos.

A gestão de risco operacional é definida na política OR 001 – Operational Risk Management and Control
Framework, também elaborada pelo asset management do Banco BTG Pactuals da Companhia, responsável
por estabelecer os parâmetros fundamentais a serem seguidos, com o objetivo de (1) alinhar o apetite de risco
e a estratégia, (2) otimizar as decisões de resposta ao risco, (3) reduzir as perdas operacionais, (4) identificar e
gerir os múltiplos riscos existentes na Companhia, (5) aproveitar oportunidades de maneira eficaz e (6)
melhorar a alocação e quantificação de capital.
Além disso, há que se ressaltar também a existência da a área de Risco Operacional do asset management do
Banco BTG Pactuals da Companhia, que é responsável por:
 Analisar eventual incidente;
 Identificar e avaliar os riscos/controles e/ou correlacionando os incidentes com um risco/controle
mapeado previamente;
 Manter uma base de dados com os incidentes registrados;
 Realizar uma reconciliação entre os valores de perdas/ganhos registrados na base de dados e os valores de
perdas/ganhos que a área de Finance contabilizou como perdas/ganhos operacionais;
 Auxiliar as áreas com revisões, implementações e melhoria dos controles.
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a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos de Mercado
A Companhia adota políticas aplicáveis ao conglomerado financeiro do asset management do Banco
BTG Pactual, responsável pela gestão dos ativos detidos indiretamente pela PPLA Participations Neste
caso, a Companhia adota Políticas Globais do asset management do Banco BTG Pactual para o
gerenciamento dos riscos de Mercado e Liquidez:
RSK 002 - Global - Politica de Gerenciamento de Risco de Mercado [6.0] – aprovada originalmente em
20/07/2011 pelo Head de Risco de Mercado do asset management do Banco BTG Pactual e revisada
anualmente a partir de então.
b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos
(i) Riscos de mercado para os quais se busca proteção
No curso normal dos seus negócios, a PPLA Participations está exposta a riscos de mercado que
podem ser definidos como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos
valores de mercado das suas posições, bem como das suas margens financeiras, incluindo os riscos das
operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de
mercadorias (“commodities”). A maneira como a PPLA Participations gerencia os riscos de mercado
afeta diretamente as suas atividades, operações e, consequentemente, os seus resultados.
A Companhia utiliza os comitês de asset management do Banco BTG Pactual para o gerenciamento de
riscos e mantém uma estrutura que garante que as decisões sejam pronta e efetivamente
implementadas. O principal comitê envolvido com as atividades de gestão de riscos de mercado é o
Comitê de risco de mercado, que é responsável por monitorar os riscos de mercado, incluindo a
utilização dos limites de riscos da PPLA Participations e por aprovar exceções a estes limites.
(ii) estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A PPLA Participations adota estratégia de proteção patrimonial (hedge) contra variações dos valores
em reais para os seus investimentos no exterior. Os instrumentos utilizados para a proteção
patrimonial (hedge) estão descritos no item c) a seguir.
(iii) instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge)
Os instrumentos utilizados são operações de derivativos, nos mercados futuros, opções e “a termo”, no
Brasil e no exterior. No Brasil as operações de derivativos são realizadas em geral em bolsa de
mercadorias e futuros. No exterior, os instrumentos mais utilizados são non-delivarable forwards e
forwards no mercado de balcão com contrapartes no mercado internacional e futuros em bolsas de
valores estrangeiras.
(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
A PPLA Participations identifica os riscos de mercado por meio do impacto sobre o valor das
variações dos seus ativos e passivos, tais como taxas de juros, taxas cambiais, preços de referência e
índices. Na medida em que a maioria dos seus ativos e passivos está sujeita a riscos de mercado, o
asset management do Banco BTG Pactual desenvolveu as suas próprias ferramentas para poder
diagnosticar em tempo real toda a exposição da carteira da Companhia. Estas ferramentas permitem que
sejam realizadas análises de impacto de diferentes cenários em sua carteira, considerando movimentos
severos de mercado em mercados não estressados no passado, ou as projeções de cenários de estresse.
Esta análise integra a gestão de risco da Companhia. A PPLA Participations também mede a sua
exposição a riscos de mercado utilizando diversas metodologias c o m o Teste de Estresse, análises de
sensibilidade, que são consistentemente aplicadas em todas as posições de estoque, permitindo a
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individualização dos riscos em suas diferentes carteiras. Os relatórios de riscos são elaborados sob
medida para melhor auxiliar a gestão da sua exposição aos riscos, e para permitir que a administração da
Companhia conheça apropriadamente todos os riscos relevantes aos quais ela possa estar exposta. A
PPLA Participations utiliza um rígido conjunto de limites de risco para gerir os riscos, por meio da
implementação de limites de carteiras, de limites de concentração e de limites operacionais (restrições
de controle e liquidez). Estes limites são analisados periodicamente pelos comitês de riscos do asset
management do Banco BTG Pactual, responsável pelos investimentos da Companhia.
As categorias de risco de mercado incluem as exposições a taxas de juros, preços de ações, taxas de
câmbio e preços de commodities. A seguir, uma descrição de cada categoria de risco de mercado:
• Os riscos de taxas de juros resultam principalmente das exposições às mudanças na estrutura a
termos das taxas de juros, na volatilidade das taxas de juros e nos spreads de crédito;
• Os riscos nos preços de ações resultam das exposições às mudanças nos preços e na volatilidade das
participações individuais, nas cestas de ações e nos índices de ações;
• Os riscos de taxas de câmbio resultam das exposições às mudanças nos preços à vista, nos
preços a termo e nas volatilidades das taxas de câmbio; e
• Os riscos dos preços de commodities resultam das exposições às mudanças nos preços à vista, nos
preços a termo e nas volatilidades das commodities, tais como eletricidade, gás natural, produtos
derivados do petróleo e de metais preciosos e de base.
Limites
Com o intuito de manter alinhado o risco incorrido pela Companhia às expectativas de resultado, e
observando principalmente a sua base de capital, foram estabelecidos limites de Risco de Mercado, quais
sejam, de portfólio, de concentração e operacionais. A revisão dos limites é feita com frequência
mínima trimestral, observando-se tanto o histórico de utilização de risco quanto à expectativa de
exposição média/máxima da Companhia.
Controle de perdas
Todas as posições possuem um nível de Stop Loss definido e acompanhado pela área de Risco de
Mercado do asset management do Banco BTG Pactual.
(v) instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)
A PPLA Participations pode se utilizar de operações com derivativos para fins de hedge e
negociação, taxas de juros, câmbio e commodities para fins de hedge e de negociação.
(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos está baseada em áreas formais do
asset management do Banco BTG Pactual da Companhia. A área de Risco de Mercado exerce a função
de controle dos riscos de mercado e atua de forma independente, reportando-se diretamente à
administração referido gestor.
c) adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
As responsabilidades da área de risco de mercado podem ser resumidas da seguinte forma:
• Identificação e mensuração dos riscos de mercado por meio, testes de estresse e cálculo de
exposições e sensibilidades das carteiras feitos a partir do sistema próprio de risco de mercado
elaborado pelo asset management do Banco BTG Pactual da Companhia;
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• Elaboração de relatórios diários para a divulgação dos valores de para a administração da Companhia,
dando o suporte necessário para o correto gerenciamento dos riscos;
• Estabelecimento, controle e revisão das políticas de riscos vigentes, incluindo os limites de riscos;
• Estabelecimento e revisão dos modelos de cálculo de riscos em uso;
• Estabelecimento e revisão dos cenários de Stress Test hipotéticos;
• Geração de análises de backtesting, com frequência mínima mensal, com o input dos resultados
efetivos, com o intuito de verificar as estimativas de risco geradas pelo sistema interno, bem como os
parâmetros utilizados nos cálculos;
•
Monitoramento contínuo dos riscos incorridos e investigação de qualquer anomalia aparente,
incluindo:
- inconsistências entre os riscos reportados e os resultados efetivos (não somente as exceções de
backtesting, mas qualquer situação onde haja uma divergência significativa entre eles);
- inconsistências entre os riscos incorridos e as estratégias da Companhia; e
- posições que não estejam sendo aparentemente gerenciadas de forma ativa.
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5.3 - Descrição controles internos
a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las
A Companhia adota políticas aplicáveis ao conglomerado financeiro do asset management do Banco BTG
Pactual, responsável pela gestão dos ativos detidos indiretamente pela PPLA Participations. Neste caso, a
gestão de riscos da Companhia – por meio do asset management do Banco BTG Pactual, que é responsável
pela gestão dos ativos detidos indiretamente pela PPLA Participations – envolve diferentes níveis da equipe
de gerenciamento e engloba uma série de políticas e estratégias. A estrutura dos comitês/áreas (incluindo
suas subcomissões) envolvidos permite a participação de toda a organização as organizações que prestam
o referido serviço e garante que as decisões sejam fácil e eficazmente implementadas. As comissões são
compostas de membros seniores das unidades de negócios e membros superiores dos departamentos de
controle do asset management do Banco BTG Pactual, os quais são independentes das áreas de negócio.
Essa estrutura promove a cultura de controle de risco rigoroso de toda a Companhia.
Dessa forma, o asset management do Banco BTG Pactual monitora e controla a exposição ao risco da
Companhia por meio de uma variedade de sistemas internos distintos, porém complementares, de crédito,
financeiro, operacional, compliance, impostos e legal.
b) estruturas do asset management do Banco BTG Pactual envolvidas
Comitê

Objetivo

Participantes

Comitê de
Auditoria

Supervisionar e avaliar a atuação, independência e
qualidade dos trabalhos da auditoria independente e da
auditoria interna, pela qualidade e efetividade dos
sistemas de controles internos, da apuração e
gerenciamento de riscos e pela qualidade e integridade
das demonstrações financeiras.
É um órgão não estatutário, com objetivo de assessorar
o Conselho de Administração do Banco BTG Pactual
na supervisão à tolerância na tomada de riscos, bem
como da gestão dos riscos financeiros, de capital e
operacionais, incluindo os riscos de mercado, crédito,
liquidez e socioambiental

Composto por, no mínimo,
03 membros do Banco BTG
Pactual, dos quais 01
membro
deverá
ser
qualificado e 02 membros
deverão ser efetivos.
O Comitê de Riscos do
Banco BTG Pactual será
composto por 03 membros
efetivos.

Comitê de
Risco

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Para fins da supervisão da eficiência dos controles internos da Companhia, é utilizada a estrutura
organizacional do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos investimentos da
Companhia, cabendo à administração deste o alinhamento e relacionamento com os membros do referido
grupo.
d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
O relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos emitido pelos auditores
independentes, em conexão com seu exame realizado em referência ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, não apresentou deficiências significativas que pudessem comprometer o ambiente de
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controles e a preparação das demonstrações financeiras. As recomendações de melhoria, quando aplicáveis,
serão implementadas.
e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Conforme mencionado no item 5.3.d., não foram identificados pelos auditores independentes deficiências
significativas durante exame realizado referência ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
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a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso
positivo:
A Companhia adota políticas aplicáveis ao conglomerado financeiro do asset management do Banco BTG
Pactual, responsável pela gestão dos ativos detidos indiretamente pela PPLA Participations. Nesse caso, a
Política e Procedimento Global define as correspondentes regras aplicáveis a qualquer interação com
autoridades públicas. Resumidamente, o relacionamento e a interação com autoridades públicas devem ser
éticos, transparentes e observar às leis e regulamentos aplicáveis, e os seguintes documentos do referido
gestor: Código de Princípios de Negócios e Ética, nosso Manual de Compliance, nossa Política Anticorrupção
e Antissuborno e nosso Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
i.
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.
A Companhia – por meio do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos ativos detidos
indiretamente pela PPLA Participations –, com o objetivo de mitigar riscos, segue o Risk Based Approach, ou
seja, uma abordagem baseada em risco para a tomada de decisões, bem como possui Políticas e
Procedimentos contra fraudes, incluindo prevenção a lavagem de dinheiro, anticorrupção e gerenciamento de
riscos. Para esclarecimentos adicionais a respeito das Políticas da PPLA Participations, sugerimos que sejam
vistos os itens 5.1 e 5.2 deste Formulário de Referência.
ii.
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência
dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independência de seus dirigentes, se existentes
O Comitê de Compliance do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos ativos detidos
indiretamente pela PPLA Participations é responsável pelo Programa de Integridade adotado pela Companhia,
e foi designado para tal pelos Senior Partners da Companhia. Tal comitê possui as seguintes atribuições:

Formular as estratégias de gestão de Risco de Compliance supervisionando o desenvolvimento e a
implementação do programa;

Examinar situações que exponham a Companhia a Riscos de Compliance;

Aprovar o plano anual de trabalho;

Receber e analisar os relatórios trimestrais de Compliance, bem como os emitidos pelos Órgãos
Reguladores e Auditorias Interna e Externa;

Aprovar e disseminar as políticas globais de Compliance;

Promover investigações em relação a denúncias envolvendo conselheiros e/ou diretores da
Companhia;
Tal gestor também possui um time de Global de Compliance, que responde ao Comitê de Compliance acima
definido, e que é dividido em três subáreas:




Policies & Standards/ Processos Regulatórios;
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML); e
Surveillance & Control Room.

O Programa de Integridade mencionado possui os seguintes princípios:
i.

Envolvimento da Alta direção do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

investimentos da Companhia.
Diretrizes de Conduta com público interno: Código de Ética/Conduta e Políticas de Compliance.
Diretrizes de Conduta com público externo: Normas de integridade para Terceiros: fornecedores,
prestados de serviços, parceiros de negócios, agentes intermediários etc.
Educação e Comunicação: Treinamentos e ações de comunicação periódicos.
Análise de Riscos: Diretrizes e práticas de gestão de riscos corporativos.
Registros Contábeis: A qualidade do sistema de contabilidade e escrituração fiscal.
Controles Internos: A qualidade do monitoramento do cumprimento das diretrizes e práticas.
Práticas de Combate a Atos Ilícitos: A qualidade das práticas específicas de prevenção e combate a
ilícitos no âmbito das atividades, operações e negócios da empresa.
Gestão do Programa de Compliance: Estrutura de gestão e recursos destinados ao Programa.
Canal de Denúncias: Qualidade do Canal e de seus processos.
Medidas Disciplinares: Qualidade, tempestividade, universalidade e imparcialidade da aplicação de
sanções disciplinares.
Práticas de Contenção de Irregularidades ou Infrações Detectadas: Práticas de interrupção de
irregularidades e infrações detectados e da remediação dos danos gerados.
Política para a Contratação de Intermediários com a Administração Pública: Diretrizes e Práticas de
contratação e monitoramento de Terceiros.
Due Diligences – M&A e Terceiros: Qualidade das diligências em processos de fusões, aquisições,
reestruturações societárias e relações com Terceiros.
Monitoramento do Programa de Compliance: Qualidade dos processos de avaliação e aprimoramento
continuado do Programa de Compliance.
Política de Contribuições para Agentes Políticos: A transparência da empresa quanto a doações e
apoios para candidatos e partidos políticos.

iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia – por meio do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos ativos detidos
indiretamente pela PPLA Participations – possui um Código de Princípios de Negócios e Ética, conforme
descrição constante deste Formulário de Referência.
- se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e
se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados
O Código de Princípios de Negócios e Ética deve ser observado por todos os sócios, administradores, e
eventuais empregados, estagiários, consultores, contratados e temporários.
- se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados
são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
Para todo administrador e/ou eventual colaborador será exigida a realização dos Treinamentos de Compliance
e Segurança da Informação, via plataforma e-learning e/ou presencial, os quais abarcarão em seu conteúdo
informativo as principais Políticas Globais adotadas pela Companhia. Esses treinamentos são mandatórios
independente da área de atuação do colaborador e de seu grau de senioridade. Além disso, a administração
recebe treinamento presencial de anticorrupção e prevenção a lavagem de dinheiro.
- as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
Qualquer violação ao Programa de Integridade é passível de carta de educação. Caso seja um caso recorrente
de violação, seria carta de repreensão. Eventualmente, o processo pode até chegar a demissão.
- órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais
na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
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O Código do asset management do Banco BTG Pactual foi aprovado pelos Senior Partners.
b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
- se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
O Canal de Denúncias, Whistleblowing Hot Line, é independente, seguro e direto para que os membros da
Companhia e/ou terceiros informem o conhecimento ou suspeita de qualquer violação de leis, regras ou
regulamentos relacionados aos negócios ou atividades internas (por exemplo: fraude, corrupção, lavagem de
dinheiro, conduta imprópria e / ou não ética Discriminação, assédio sexual, etc.), utilizando-se, para tal, os
mecanismos providos pelo asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos ativos detidos
indiretamente pela Companhia.
- se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente
de empregados
Este canal pode ser utilizado por membros ou por terceiros. Consideramos uma importante ferramenta de
detecção, fornecendo uma valiosa contribuição para a aplicação e cumprimento das leis, regras e
regulamentos, por isso a Companhia fornece distintos canais para o mesmo propósito para serem usados pelo
público em geral.
- se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
O anonimato é opcional.
Qualquer eventual colaborador que tente intimidar ou retaliar (direta ou indiretamente) outro eventual
colaborador, que tenha feito tal relato, estará sujeito à ação disciplinar. Assim, nossos eventuais colaboradores
compreendem que caso qualquer outro eventual colaborador suspeite de boa-fé de uma violação da lei,
regulamento, política ou procedimento, este deverá comunicar a situação ao Compliance do asset
management do Banco BTG Pactual, responsável pelos investimentos da Companhia.
- órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
A área de Compliance do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos ativos da Companhia é
quem recebe a denúncia e é responsável por analisar prontamente as questões relatadas. A área de Compliance
deve prontamente reportar ao Comitê de Compliance que irá tomar todas as medidas necessárias para permitir
a investigação extensiva/justa/independente das alegações e, se aplicável, para implementar e/ou supervisionar
a implementação das ações corretivas necessárias, envolvendo outros membros do pessoal quando necessário
(com base na necessidade de saber).
c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas
envolvidas
A Companhia – por meio do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos ativos detidos
indiretamente pela PPLA Participations – realiza diligência prévia nas partes envolvidas em processos de
fusão, aquisição e reestruturação societária, executando levantamento de dados, abrangendo processos
judiciais e administrativos, certidões de diversas áreas e repartições, tal como qualquer outra informação
considerada relevante para fins de mitigar risco. Essa atividade é realizada por terceiro contratado, coordenado
pela Área do Jurídico e do Compliance do referido gestor.
d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as
razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
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A Companhia – por meio do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pelos ativos detidos
indiretamente pela PPLA Participations – possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.
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Exceto conforme disposto no item 4.1 deste Formulário de Referência, não houve alterações significativas
nos principais riscos a que a PPLA está exposta ou na política de gerenciamento de riscos adotada.
Ainda, a PPLA Participations tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está exposto e que
possam afetar seus negócios, sua situação financeira e os resultados de suas operações de forma adversa. A
PPLA Participations está constantemente monitorando mudanças no cenário macroeconômico e setorial
que possam influenciar suas atividades, por meio do acompanhamento dos principais indicadores de
desempenho. Atualmente, a PPLA Participations não identifica cenário de aumento ou redução dos riscos
mencionados nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.
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Todas as informações relevantes foram publicadas no item 5 do presente Formulário de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

26/03/2010

Forma de Constituição do Emissor

Limited liability company.

País de Constituição

Bermudas

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

24/04/2012
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6.3 - Breve Histórico
A PPLA Participations foi constituída em 26 de março de 2010, em Bermudas, sob a forma de uma limited
liability company de prazo indeterminado, já com o objetivo de ser o veículo de investimento do mercado
na PPLA Investments, que, por sua vez, foi constituída em outubro de 2008.
Até 31 de março de 2010, a PPLA Investments, controlada pela PPLA Participations, possuía investimentos
em participações societárias, por meio de sua subsidiária integral BTG Alpha, nas seguintes companhias:
uma participação de 12,4% na MMC Automotores do Brazil S.A., uma participação de 50,0% na Farmais
Franchising Ltda., uma participação de 12,4% na Suzuki Veículos do Brasil S.A., uma participação de
19,7% na Brazil Pharma S.A., uma participação de 95,0% na All Park Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A., e uma participação de 51,0% na Derivados do Brasil S.A.
Em 31 de março de 2010, a PPLA Investments, controlada da PPLA Participations, transferiu a BTG Alpha
por R$92,4 milhões para o Merchant Banking Partnership, de propriedade dos Partners (conforme definido
no item 21.4 deste Formulário de Referência). Tal operação foi realizada porque a PPLA Investments
controlava indiretamente a maioria das companhias de Merchant Banking dos Partners e, dessa forma, a
PPLA Investments deveria consolidar os ativos, passivos e resultados operacionais dessas companhias em
suas demonstrações financeiras se continuasse a deter tais investimentos. Considerando que nenhuma
dessas companhias representava os principais ativos da PPLA Investments, além de serem participações
que seriam eventualmente desinvestidas, considerou-se que tal consolidação seria inconsistente com, e
poderia restringir, uma análise idônea de seus negócios, condições financeiras e resultados operacionais.
Em dezembro de 2010, os Membros do Consórcio (nos termos do item 21.4 deste Formulário de Referência)
adquiriram, direta ou indiretamente, Ações Classe D da PPLA Participations e Participações Classe D na
PPLA Investments, as quais representavam, antes da conclusão da Oferta, 16,0% do capital social da PPLA
Investments. Esse consórcio de investidores internacionais que investiram no capital social da PPLA
Participations e da PPLA Investments em dezembro de 2010 incluem as Afiliadas do Government of
Singapore Investment Corporation Pte Ltd, China Investment Corporation – CIC, Ontario Teachers’s
Pension Plan Board (OTPP), Abu Dhabi Investment Council (ADIC), J.C. Flowers & Co. LLC, RIT Capital
Partners e Marais LLC, Grupo Santo Domingo da Colômbia, EXOR S.A. (uma sociedade de investimento
(investment company) italiana controlada pela família Agnelli) e Inversiones Bahía, Ltd. (uma holding da
família Motta no Panamá).
Em 25 de julho de 2011, foi aprovada pelo Banco Central uma reestruturação societária por meio da qual
controladas até então da PPLA Investments, responsáveis pela condução das plataformas internacionais do
Grupo BTG Pactual em Londres, Nova Iorque e Hong Kong, foram transferidas para o Banco BTG Pactual.
Essas transferências foram efetuadas pelo valor contábil e totalizaram US$188,1 milhões. Em abril de 2012,
o Grupo BTG Pactual completou sua oferta pública inicial de units na BM&FBOVESPA e na Alternext
Amsterdam.
Em outubro de 2013, as units do Grupo BTG Pactual deixaram de ser negociadas e listadas no segmento
Alternext da NYSE Amsterdam e passaram a ser negociadas e listadas no segmento Euronext da NYSE
Amsterdam, em uma migração que já havia sido previamente acordada com os reguladores europeus na
época da oferta pública inicial de units do Grupo BTG Pactual, sendo que nenhuma nova ação ou unit foi
ofertada ou emitida no âmbito dessa migração.
Conforme detalhadamente divulgado em Fato Relevante de 14 de fevereiro de 2017, foram aprovados dois
novos programas de units ("Novos Programas de Units") - que passaram ser negociados na B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão ("B3") a partir de 16 de fevereiro de 2017, inclusive - compostos exclusivamente por valores
mobiliários de cada uma das Companhias (BTG Pactual e PPLA Participations, segregando suas
negociações).
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Posteriormente, os Conselhos de Administração das Companhias aprovaram, em reuniões realizadas em 4
de agosto de 2017, a migração automática de todos os atuais titulares remanescentes de units BBTG11 (que
englobavam ações de ambas as companhias) para a estrutura de negociação segregada de cada uma das
companhias, acima mencionada, ou seja, BPAC11 para os investidores no Banco e BBTG12 para os
investidores na PPLA Participations.
A partir do pregão de 8 de setembro de 2017, as units da PPLA Participations passaram a ser listadas e
negociadas grupadas, assim como os BDRs com lastro em ações de emissão da Companhia passaram a ser
listados grupados, na razão de 9 (nove) ações para 1 (uma) ação.
Conforme Comunicado ao Mercado da PPLA Participations divulgado em 6 de setembro de 2017, foi
ratificada a alteração da denominação social da BTG Pactual Participations Ltd. para PPLA Participations
Ltd.
Conforme Comunicado ao Mercado da PPLA Participations em 06 de setembro de 2017, a unit e os BDRs
com lastro em ações de emissão da PPLA Participations passaram a ser negociadas sob o novo nome de
pregão “PPLA” e os códigos de negociação (“tickers”) da unit e dos BDRs com lastro em ações de emissão
da Companhia serão modificados de (i) unit “BBTG12” para “PPLA11” (composto cada um de 1 BDR
classe A e 2 BDRS classe B); (ii) BDR “BBTG36” para “PPLA36” (com lastro em 1 ação classe A); e (iii)
BDR “BBTG35” para “PPLA35”
Conforme Comunicado ao Mercado da PPLA Participations divulgado em 28 de dezembro de 2017, as
units, compostas por 1 (uma) ação ordinária Classe A com direito de voto da Companhia e por 2 (duas)
ações ordinárias Classe B sem direito de voto da Companhia, foram listadas na Euronext em Amsterdam,
um mercado regulado operado pela Euronext Amsterdam N.V. (“Euronext Amsterdam”) sob o ticker
“PPLA” e, consequentemente, a listagem dos valores mobiliários listados na Euronext Amsterdam foram
encerrada.
Nos termos do Fato Relevante da Companhia publicado em 24 de setembro de 2018, foi informado ao
mercado que a Companhia havia submetido 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, contando com a BTG Pactual Holding S.A. na qualidade de ofertante.
Nesse contexto, em 25 de abril de 2019 a Companhia recebeu correspondência subscrita por investidores,
representando mais de 10% das Units e BDR’s da PPLA Participations em circulação no mercado, por meio
da qual foi solicitada a convocação de Assembleia Geral Especial (“AGE”) para deliberar sobre a realização
de nova avaliação para determinação do valor das Units e BDR’s.
Ocorre que, em 2 de maio de 2019, no âmbito da oferta pública de aquisição de Units e BDR’s (“OPA” ou
“Oferta”), a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) realizou as seguintes solicitações: (i) aditamento
do edital da OPA, de modo que o mesmo passe a incluir informações quanto às transações entre partes
relacionadas, empréstimo e capitalização nos termos divulgados em Fato Relevante de 9 de abril de 2019,
(ii) atualização pelo avaliador, do valor da Companhia no laudo de avaliação, com base nas últimas
demonstrações financeiras disponibilizadas pela Companhia, até a data de 3 de junho de 2019. De modo
complementar, CVM comunicou que a realização da AGE solicitada pelos minoritários somente poderá ser
realizada quinze dias após a disponibilização do laudo de avaliação anteriormente mencionado. Por fim, a
AGE foi realizada em 08 de agosto de 2019, ficando aprovada a realização de nova avaliação da Companhia
no âmbito da Oferta. Em 04 de outubro de 2019, conforme Fato Relevante divulgado na data, a BTG
Pactual Holding S.A., na qualidade de ofertante da OPA, desiste da realização da Oferta.
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A partir do pregão de 18 de março de 2020, as units da PPLA Participations passaram a ser listadas e
negociadas grupadas, assim como os BDRs com lastro em ações de emissão da Companhia passaram a ser
listados grupados, na razão de 30 (trinta) ações para 1 (uma) ação.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedidos de falência fundados em valores
relevantes ou de recuperação judicial ou extrajudicial da PPLA Participations.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relevantes para a presente seção foram disponibilizadas nos itens acima do presente formulário.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Visão Geral
A PPLA Participations é a sócia administradora (general partner) da PPLA Investments, que é o
veículo pelo qual os investimentos são efetivamente realizados. Praticamente todos esses
investimentos são administrados pela unidade de gestão de ativos do Banco BTG Pactual SA,
companhia de capital aberto, constituída de acordo com as leis do Brasil, que recebe honorários de
condições comutativas e comissões em função dos serviços prestados.
A PPLA Investments atua como um veículo para parte dos Principal Investments da estrutura da
PPLA Participations e suas subsidiárias, não tendo quaisquer atividades operacionais ou
empregados.
Principais Áreas de Negócios da PPLA Participations
A principal atividade desenvolvida pela PPLA Investments envolve atividades de investimento de
capital em um portfólio de ativos e instrumentos financeiros, sendo estes investimentos gerenciados
principalmente pela área de negócio de Asset Management do Grupo BTG Pactual.
Desde novembro de 2015, em resposta às condições comerciais e financeiras desafiadoras, a PPLA
Participations implementou uma estratégia de desinvestimento, e atualmente não possui um plano
estratégico de aquisições, tendo em vista que o seu planejamento refere-se à execução de medidas
relativas ao desenvolvimento de sua liquidez, preservação do seu capital, assim como a estratégia
de maximização de valor dos seus atuais investimentos, que poderá contemplar, inclusive, o
exercício do direito de preferência na proporção de sua participação acionária em determinadas
investidas.
Além disso, PPLA Participations alterou seu foco estratégico principal para a administração,
otimização e extração de maior valor do portfolio de entidades de investimentos já existente.
Paralelamente, a PPLA Participations cessou a maioria de seus investimentos nos mercados globais.
O portfolio da PPLA Participations consiste em investimentos detidos diretamente ou por meio de
veículos de investimento (incluindo fundos que também abarcam diversos investidores), em um
grupo diversificado de empresas de portfólio localizadas principalmente no Brasil, bem como
investimentos financeiros nos mercados globais.
Estratégias da PPLA Participations
A principal estratégia da PPLA Participations é administrar e otimizar as atividades relacionadas
ao seu Portfólio de Entidades de Investimento. O PPLA Participations e suas subsidiárias utiliza a
PPLA Investments como um investidor com participação significativa em fundos que estejam
relacionados com Portfólios de Entidades de Investimento capazes de gerar receita.

1
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é uma sociedade de economia mista.
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a) produtos e serviços comercializados
A PPLA Participations é um veículo de investimento, constituído para realizar diversos investimentos
em posição proprietária. Sua organização interna se dá conforme abaixo descrito:
O Portfolio de Entidades de Investimento da PPLA Participations consiste em investimentos, detidos
diretamente ou por meio de veículos de investimento (incluindo fundos que também incluem diversos
investidores de terceiros), em um grupo de empresas principalmente no Brasil, bem comoinvestimentos
financeiros nos mercados globais.
A unidade de Principal Investments e as atividades de Merchant Banking têm o objetivo de administrar
e otimizar a extração de valor do portfólio de investimentos. Os ativos da PPLA Participations são
gerenciados exclusivamente pela unidade de asset management do Banco BTG Pactual. Para tanto, o
Banco BTG Pactual recebe taxas de administração e performance da PPLA Investments e outros coinvestidores de acordo com o seu valor de investimento.
O Banco BTG Pactual recebe principalmente taxas de administração e performance da PPLA
Investments e outros co-investidores de acordo com o seu valor de investimento.
Concorrência
Todos os negócios com os quais a PPLA Participations concorre são intensamente competitivos, ea
PPLA Participations acredita que assim permanecerão. Os concorrentes da PPLA Participations são
empresas de principal investment, merchant banking e de private equity. A PPLA Participations
compete com alguns de seus concorrentes em nível mundial e com outros a nível regional, a depender
dos produtos, nichos ou regiões.
Os principais concorrentes da PPLA Participations, atualmente, são: Pátria Investimentos, Gávea
Investimentos, Vinci Partners, XP Investimentos, Kinea and General Atlantic, incluindo as respectivas
afiliadas.
b) receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da PPLA
Participations
Nos últimos exercícios sociais, a representatividade do segmento operacional do PPLA Participations
em relação à sua receita líquida segue indicada nas tabelas abaixo.
As informações referentes ao Portfólio de Investimentos referem-se apenas ao cenário em que as Units
“PPLA11” passaram a ser negociada de forma independente no período encerrado em 31 de dezembro
de 2020.
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(i) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
R$
Portfólio de Investimento.............. (162.956.028,00)
Total ..........................................
(162.956.028,00)

%
100,0
100,0

(ii) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Consolidado
R$
Portfólio de Investimento .............. (3.465.731)
Total ..........................................
(3.465.731)

%
100,0
100,0

(iii) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
R$
Portfólio de Investimento .............. (25.461)
Total ..........................................
(25.461)

%
100,0
100,0

c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da PPLA
Participations
Nos últimos exercícios sociais, a representatividade do segmento operacional da PPLA Participations
em relação ao seu lucro líquido segue indicada nas tabelas abaixo.
As informações referentes ao Portfólio de Investimentos referem-se apenas ao cenário em que as Units
“PPLA11” passaram a ser negociada de forma independente no período encerrado em 31 de dezembro
de 2020.
(i) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
R$
Portfólio de Investimento.............. (162.956.028,00)
Total ..........................................
(162.956.028,00)

%
100,0
100,0

(ii) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Consolidado
R$
Portfólio de Investimento .............. (3.465.731)
Total ..........................................
(3.465.731)

%
100,0
100,0

(iii) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
R$
Portfólio de Investimento .............. (25.461)
Total ..........................................
(25.461)
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a) características do processo de produção
Não aplicável.
b) características do processo de distribuição
Não aplicável.
c) características dos mercados de atuação:
Portfólio da Entidade de Investimentos

O prazo de investimento em companhias, principalmente representado por fundos de private equity,
incluindo aqueles nos quais a PPLA Participations investe através das atividades de Principal
Investments, é usualmente de médio e longo prazo. Os retornos do Portfólio da Entidade de
Investimentos, tal como de private equity, decorrem dos seguintes fatores, em conjunto ou
individualmente: (i) acumulação dos fluxos de caixa das operações; (ii) melhora dos resultados durante
o prazo do investimento; e (iii) alienação do negócio por um múltiplo superior frente àquele do período
de aquisição. Estratégias de saída incluem ofertas públicas iniciais de ações ou alienação do negócio a
outros investidores.
O potencial de oportunidades de crescimento em um determinado mercado pode ser visto através do
desenvolvimento do private equity. Nesse sentido, a indústria de private equity no Brasil expandiu nos
últimos anos. Embora o Brasil possua um amplo aporte de capital em fundos de private equity, nos
últimos anos o mercado brasileiro não teve a mesma a que mercados como Ásia e Estados Unidos.
O valor arrecadado por fundos de private equity é volátil desde a crise de 2008, com volatilidade nos
últimos anos, voltado aos países emergentes da Ásia. A América Latina tem sido objeto de instabilidade
com relação aos valores aportados em fundos de private equity desde 2012.
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

a) montante total de receitas provenientes do cliente
Não aplicável, pois a PPLA Participations, por meio de sua controlada PPLA Investments e por meio de sua
única área de negócio, Principal Investments, é um veículo de investimentos da estrutura da PPLA
Participations e suas subsidiárias voltado apenas ao retorno financeiro da própria estrutura da PPLA
Participations e suas subsidiárias, não possuindo, portanto, quaisquer clientes diretos.
b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Não aplicável, pois a PPLA Participations, por meio de sua controlada PPLA Investments e por meio de sua
única área de negócio, Principal Investments, é um veículo de investimentos da estrutura da PPLA
Participations e suas subsidiárias voltado apenas ao retorno financeiro da própria estrutura da PPLA
Participations e suas subsidiárias, não possuindo, portanto, quaisquer clientes diretos.
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a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de
relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Para a prática das atividades de principal investments realizadas pela PPLA Participations, não há
exigências específicas com relação a autorizações governamentais necessárias para o exercício
de tais atividades. Entretanto, a estratégia de investimento da PPLA Participations pode trazer
a necessidade da observância de regulação específica, seja pela entidade veículo do investimento
(como um fundo) seja pela sociedade investida.
b) política ambiental da PPLA Participations e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a
padrões internacionais de proteção ambiental:
A PPLA Participations não a adere a nenhum padrão internacional de proteção ambiental, tendo
em vista que sua atividade não é potencialmente poluidora.
c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui patentes, marcas, licenças, concessões,
franquias ou contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento de suas atividades.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita
líquida total do emissor
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não houve receitas auferidas de clientes
atribuídos a Bermudas.
b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total do emissor
Não aplicável, pois a PPLA Participations apresentou, durante o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, um prejuízo no montante de R$25.491, referente a perda com portfólio de investimento,
mensurado a valor justo.
c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do
emissor
Não aplicável, pois a PPLA Participations apresentou, durante o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, um prejuízo no montante de R$25.491, referente a perda com portfólio de investimento,
mensurado a valor justo.
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A PPLA Participations, por meio de sua controlada PPLA Investments, investe em produtos de asset
management em diversas jurisdições, ficando sujeita à regulação aplicável a cada uma dessas jurisdições.
No entanto, em virtude da existência de uma variação constantes das jurisdições em que estes produtos são
investidos, a PPLA Participations destaca neste item apenas as regulações que influenciam suas atividades
e as atividades da PPLA Investments de forma mais relevante.
Regulação em Bermudas
Visão geral
A PPLA Participations e a PPLA Investments estão sujeitas às leis de Bermudas. As Bermudas são um
território autônomo dependente do Reino Unido. O ordenamento jurídico de Bermudas é baseado no
ordenamento jurídico inglês. As Bermudas têm o seu próprio poder legislativo que promulga a legislação
de Bermudas. Além disso, determinadas legislações em vigor no Reino Unido são estendidas à Bermudas
pelo poder legislativo do Reino Unido. Os tribunais de Bermudas citam e aplicam frequentemente a
jurisprudência inglesa. As decisões da English House of Lords e da Court of Appeal são consideradas
altamente persuasivas e são geralmente seguidas pelos tribunais de Bermudas. As decisões de juízos
ingleses de primeira instância e dos tribunais da Commonwealth também são citadas em Bermudas. Sua
capacidade de persuasão depende da solidez da justificativa judicial e do prestígio do juiz que proferiu a
decisão. O Judicial Committee of Privy Council com sede em Londres é o mais alto tribunal de recurso de
Bermudas e as decisões daquele Comitê são formalmente vinculativas para os tribunais de Bermudas.
Insolvência
A legislação de Bermudas reconhece os direitos dos credores garantidos de executar a garantia dada por
uma empresa de Bermudas sobre seus bens. Os credores garantidos podem nomear administradores
judiciais se este direito estiver expressamente indicado no documento de gravame pertinente ou um tribunal
de Bermudas pode fazê-lo de ofício. O regime de insolvência de Bermudas é de outra forma estabelecido
sob o conceito de distribuição equitativa de ativos entre os credores da empresa insolvente. Os processos
de insolvência aos quais uma empresa de Bermudas pode estar sujeita em Bermudas são (i) liquidação e
(ii) administração judicial. Dois processos de recuperação judicial adicionais nos termos da legislação de
Bermudas não necessariamente relacionados com a insolvência da parte são (i) a liquidação por motivos
justos e equitativos e (ii) planos de composição com credores. Existem dois tipos de liquidações de
insolventes em Bermudas - voluntárias e compulsórias. A liquidação voluntária é normalmente iniciada
pela própria situação da empresa, enquanto uma liquidação compulsória é iniciada por meio de uma petição
apresentada à Suprema Corte de Bermudas pelos credores ou acionistas, por meio da qual será solicitado à
Suprema Corte que expeça uma ordem de liquidação. Há uma série de circunstâncias previstas no artigo
161 do Companies Act em que uma empresa de Bermudas pode ser dissolvida pela Suprema Corte, a mais
comum delas é quando a empresa está insolvente. No caso de insolvência, a petição pode ser apresentada
pela empresa, por um credor ou por um acionista e, para esse fim “credor” inclui um credor condicional ou
presumido. O requerente deve demonstrar que a empresa está insolvente, o que pode ser comprovado por
uma entre três maneiras:
•
•
•

Insolvência comercial, pela qual a empresa está incapaz de pagar suas dívidas no vencimento;
Insolvência com base no balanço patrimonial, pela qual o ativo não excede o passivo, ou
Se uma exigência legal de valor compensatório for entregue à empresa e não for pago, sem um
motivo razoável, por três semanas.
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Mediante a concessão da nomeação de um liquidante, os direitos e deveres dos administradores de uma
empresa insolvente de Bermudas cessam. O liquidante é obrigado a tomar posse dos bens da empresa e
distribuí-los equitativamente entre os credores quirografários. Não há tratados de falência em vigor nos
termos das leis de Bermudas. Um tribunal de Bermudas pode proferir uma decisão em um processo de
liquidação de Bermudas que irá ajudar o processo de insolvência, envolvendo ativos de uma empresa de
Bermudas localizada fora de Bermudas. A referida decisão pode incluir: (i) expedir ordens ou a conceder a
tutela que possa ser apropriada para facilitar ou implementar acordos a fim de coordenar o processo de
insolvência em Bermudas com processos de insolvência no exterior; (ii) nomear um liquidante provisório
para quaisquer bens do devedor; (iii) manter ou rescindir ou expedir qualquer determinação com relação
aos processos de insolvência em Bermudas conforme o tribunal possa considerar apropriado, e (iv) expedir
ordens ou conceder outras tutelas conforme o tribunal possa considerar apropriado. Nos termos das leis de
Bermudas, determinadas operações podem ser anuladas ou de outra forma alteradas ou modificadas por
determinação de um tribunal de Bermudas quando uma empresa insolvente de Bermudas entrar em
liquidação. Principalmente quando uma operação contestada for (i) uma preferência fraudulenta, ou (ii)
uma operação que constitua fraude contra os credores. O artigo 237 do Companies Act prevê que as
operações envolvendo pagamentos a credores dentro do prazo de seis meses antes que uma petição de
liquidação de insolvente seja protocolada podem ser anuladas se forem feitas com a principal intenção de
preterir aqueles credores em detrimento de outros. Nos termos do Bermuda Conveyancing Act, conforme
alterado, determinadas alienações de bens de uma empresa de Bermudas são anuláveis se a (i) alienação foi
feita com o principal propósito de colocar os bens fora do alcance dos credores, e (ii) uma obrigação para
com a pessoa que pleitear anular a alienação existir no momento da alienação ou era razoavelmente
previsível naquele momento. O prazo de prescrição das referidas alienações é de seis anos da data de
transferência, ou, se mais tarde, do momento em que a obrigação surgiu ou a causa de ação se originou. As
operações celebradas com base em condições de mercado são pouco prováveis de se constituírem em
operações capazes de serem evitadas nos termos da presente lei. Segundo o artigo 166 do Companies Act,
qualquer alienação dos bens da empresa realizada após o início da liquidação é, salvo determinação judicial
em contrário, nula. Os membros do conselho de administração e da diretoria poderão ser pessoalmente
responsabilizados pelas dívidas da empresa se for determinado que eles deram continuidade ao negócio da
empresa sabendo que ela estava insolvente e com a intenção de fraudar os credores (artigo 246 do
Companies Act). Um liquidante tem poderes para investigar os assuntos de uma companhia insolvente e
para determinar e, caso necessário, agir contra os conselheiros em virtude de violação do dever. Qualquer
gravame flutuante constituído nos 12 meses imediatamente anteriores à apresentação da petição será
inválido, a menos que (a) a empresa estivesse solvente no momento da constituição, ou (b) o gravame fosse
a respeito de quantias adiantadas especificamente no momento em que a garantia foi dada. A compensação
a respeito de dívidas é permitida, estabelecido que exista mutualidade e a quantia em questão seja uma
dívida na data da liquidação. Uma sentença final e conclusiva no tribunal superior do Reino Unido contra
o PPLA Participations Ltd, segundo a qual uma quantia de dinheiro é devida (não sendo a respeito de danos
múltiplos, nem multa, penalidade, imposto ou outro encargo de natureza semelhante) seria, mediante
registro de acordo com as disposições do The Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1958 of Bermuda,
exequível na Suprema Corte de Bermudas contra uma companhia de Bermudas, sem a necessidade de
qualquer novo julgamento das matérias objeto de tal sentença ou qualquer reexame das reivindicações
subjacentes; contudo, quando tal sentença estrangeira for proferida em uma moeda que não seja dólares de
Bermudas, o registro envolverá a conversão da dívida da sentença em dólares de Bermudas com base da
taxa de câmbio vigente na data de tal sentença, conforme seja equivalente à quantia devida da sentença. A
atual política da Autoridade Monetária de Bermudas é consentir que o valor arbitrado em dólares de
Bermudas pela Suprema Corte de Bermudas seja pago na moeda original da sentença.
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Isenção da Autorização
A PPLA Investments recebeu uma isenção da Autoridade Monetária de Bermudas, de acordo com o artigo
7 do Investment Funds Act 2006, conforme alterado, das exigências de autorização nos termos do
Investment Funds Act 2006. Como um fundo isento, a PPLA Investments é obrigada, dentre outras coisas,
a pagar uma taxa anual e a nomear um reconhecido administrador e um auditor.
Algumas Considerações Fiscais de Bermudas
Não é devido nenhum imposto do selo em Bermudas sobre a emissão, transferência ou resgate das Ações
Classe A da PPLA Participations Ltd ou Ações Classe B da PPLA Participations Ltd. A PPLA
Participations Ltd obteve a garantia do Ministro das Finanças de Bermudas, no escopo do Exempted
Undertakings Tax Protection Act 1966, que, no caso de qualquer legislação ser promulgada em Bermudas
impondo qualquer imposto sobre os lucros ou rendimentos, ou sobre qualquer ativo de capital, ganho ou
valorização, ou qualquer imposto de natureza de impostos sobre espólio ou imposto sobre herança, esse
imposto não deve, até 31 de março de 2035, ser aplicável a PPLA Participations ou a qualquer de suas
operações ou a suas ações, debêntures ou outras obrigações, salvo na medida em que esses impostos se
aplicarem às pessoas ordinariamente residentes em Bermudas ou forem pagos pela PPLA Participations
com relação a bens imóveis de propriedade ou arrendados por ela em Bermudas.
Regulação no Brasil
A PPLA Participations, por meio de sua controlada PPLA Investments, investe em produtos de asset
managament no Brasil, estando sujeito à regulamentação da CVM, conforme descrita abaixo, em linhas
gerais.
CVM
A CVM é a agência responsável por implementar as políticas do CMN relativas ao mercado de capitais
brasileiro e por regular, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. A sede da
CVM está localizada no Rio de Janeiro, e sua competência se estende a todo o território nacional. A CVM
é uma autarquia associada ao Ministério da Fazenda. Tem autoridade administrativa independente e
personalidade jurídica própria, mantendo ativos próprios. As principais responsabilidades da CVM são as
seguintes:
•
•

Implementar e regulamentar os valores mobiliários estabelecidas pelo CMN; e
Controlar e supervisionar o mercado de valores mobiliários brasileiro mediante:
-

Aprovação, suspensão e cancelamento do registro de companhias abertas;
Autorização para corretoras e distribuidoras operarem no mercado de valores mobiliários
e para ofertas públicas de valores mobiliários;
Supervisão das atividades de companhias abertas, bolsas de valores, bolsas de
commoditites e de futuros, membros do mercado, fundos de investimento financeiro e
fundos de renda variável;
Exigência de divulgação integral de eventos relevantes que afetam o mercado, a
apresentação de informações anuais e trimestrais por companhias abertas; e
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-

Imposição de penalidades.

Desde 2001, a CVM tem competência para regulamentar e supervisionar os fundos de investimento
financeiros que eram originalmente regulamentados e supervisionados pelo Banco Central. Em
conformidade com a legislação brasileira, a CVM é administrada por um Presidente e quatro Diretores
nomeados pelo Presidente da República (e aprovados pelo Senado). As pessoas nomeadas para a CVM
deverão ter reputação ilibada e ser reconhecidas como experts no setor de mercado de capitais. Os diretores
da CVM são nomeados para mandato único de cinco anos, sendo que um quinto dos membros deverão ser
renovados anualmente. Todas as decisões proferidas pela CVM e pelo Banco Central do Brasil em
processos administrativos referentes ao sistema financeiro nacional e ao mercado de valores mobiliários
são objeto de recurso perante o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, composto por quatro
membros nomeados por autoridades públicas e quatro membros do setor privado.
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7.8 - Relação a políticas socioambientais
A Companhia não adota política socioambiental, tem em vista o tipo de atividade por ele prestada.
Assim, a Companhia não elabora e divulga relatórios de sustentabilidade ou documento similar
(relatório integrado, relatório anual com informações sociais e ambientais, balanço social, relatório
de responsabilidade social, etc), nem possui projetos de implantação de prática de elaboração e
divulgação de relatório de sustentabilidade ou documento similar.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relevantes referentes à esta seção 7 foram informadas nos quadros anteriores.
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8.1 - Negócios Extraordinários
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante da PPLA Participations que não se enquadre como
operação normal nos seus negócios nos últimos três exercícios sociais.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da PPLA Participations nos
últimos três exercícios sociais.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

Não foram celebrados contratos relevantes pela PPLA Participations e suas controladas não diretamente relacionados com
suas atividades operacionais nos últimos três exercícios sociais.

PÁGINA: 101 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Todas as informações relevantes referentes à esta seção 8 foram informadas nos quadros
anteriores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros
Os principais bens do ativo não circulante da PPLA Participações estão descritos nos itens 9.1
(a), 9.1 (b) e 9.1(c) desta Seção 9 do Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

Sede administrativa

Bermudas

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Hamilton

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui patentes, marcas, licenças, concessões, franquias ou contratos de
transferência de tecnologia.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

PPLA Bermuda LP
Holdco Ltd.

00.000.000/0000-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Bermudas

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Sociedade por meio da qual a PPLA
Participations recebe os dividendos
provenientes da PPLAI. Além disso, é a
detentora direta de Participações Classe
C da PPLAI emitidas em decorrência da
Oferta, bem com qualquer Participação
Classe C do PPLAI emitida como
resultado da conclusão das operações
previstas nos Contrato de Direito de
Saída.

100,000000

Sociedade por meio da qual a PPLA
Participations recebe os dividendos
provenientes da PPLAI. Além disso, é a
detentora direta de Participações Classe
C da PPLAI emitidas em decorrência da
Oferta, bem com qualquer Participação
Classe C do PPLAI emitida como
resultado da conclusão das operações
previstas nos Contrato de Direito de
Saída.

0,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

4.625,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A PPLA Participations considera que a participação em tal sociedade é estratégica para os seus negócios.
PPLA Investments LP

00.000.000/0000-00

-

Coligada

Bermudas

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

168.410.477,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A PPLA Participations considera que a participação em tal sociedade é estratégica para os seus negócios.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relevantes referentes à esta seção 9 foram informadas nos quadros
anteriores.
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10.1 Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia
a)

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Visão Geral
A PPLA Participations Ltd (“PPLA Participations” ou “Companhia”) foi constituída para
realizar investimentos – atualmente residuais – em posição proprietária, incluindo ativos no
Brasil e no exterior. A PPLA Participations é sócia administradora (general partner) da
PPLA Investments LP (“PPLA Investments”), que é o veículo pelo qual os investimentos são
realizados.
A PPLA Investments foi fundada no final de 2008 e funciona como o veículo de investimento
para diversos Principal Investments (incluindo a maioria dos investimentos não brasileiros e
alguns investimentos brasileiros). A PPLA Investments atua como um veículo para parte dos
Principal Investments da estrutura da PPLA Participations e suas subsidiárias, não tendo
quaisquer atividades operacionais ou empregados.
A principal atividade desenvolvida pela PPLA Investments é a atuação na área de Principal
Investments, que envolve atividades de investimento de capital em uma ampla gama de
instrumentos financeiros, incluindo investimentos em Merchant Banking e investimentos
imobiliários principalmente no Brasil e investimentos em uma variedade de instrumentos
financeiros no mercado global, sendo estes investimentos gerenciados principalmente pela
área de negócio de Asset Management do Grupo BTG Pactual.
Desde novembro de 2015, em resposta às condições comerciais e financeiras desafiadoras, a
PPLA Participations alterou seu foco estratégico principal da atividade de gestão e de procura
por novas oportunidades de investimento para a administração, otimização e extração de
maior valor do Portfolio de Entidades de Investimentos já existente. Paralelamente, a PPLA
Participations cessou a maioria de seus investimentos nos mercados globais. O Portfolio de
Entidades de Investimento da PPLA Participations consiste em investimentos detidos
diretamente ou por meio de veículos de investimento (incluindo fundos que também abarcam
diversos investidores), em um grupo diversificado de empresas de portfólio localizadas
principalmente no Brasil, bem como investimentos financeiros nos mercados globais. Os
investimentos da PPLA Participations são geralmente realizados por meio de transações
negociadas de forma privada com a finalidade de desinvestimento no prazo de quatro a dez
anos.
Em tal contexto, a Companhia, por si e em sua qualidade de General Partner da PPLA
Investments, tem adotado medidas para adequar e fazer frente à sua situação econômicofinanceira e da PPLA Investments, e a recorrente necessidade de capital e de liquidez da
PPLA Investments.
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Estão apresentadas na tabela a seguir as demonstrações dos resultados da PPLA
Participations relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018 elaboradas de acordo com o IFRS:

Perdas com portfólio de investimento, mensurado ao valor justo
Despesas administrativas
Outras receitas operacionais
Resultado operacional
Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação (básico e diluído em R$)

Em milhares de reais
31/12/2020
31/12/2019
(25)
(3.466)
(4.703)
(4.324)
4.703
4.324
(25)
(3.466)

31/12/2018
(162.956)
(162.956)

(25)

(3.466)

(162.956)

(0,001)

(0,0041)

(2,34)

2020
A PPLA Participations apresentou um prejuízo de R$25 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. As demonstrações contábeis e os resultados da PPLA Participations
são reflexo da sua participação no capital da PPLA Investments, que, em 31 de dezembro de
2020, era de 0,003%. A PPLA Investments, por sua vez, teve receitas negativas,
principalmente relacionadas as perdas no portfólio de Merchant Banking, especialmente
devido à marcação a valor justo nos instrumentos de crédito junto a Leader e B&A.

2019
A PPLA Participations apresentou um prejuízo de R$3,4 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019. As demonstrações contábeis e os resultados da PPLA
Participations são reflexo da sua participação no capital da PPLA Investments, que, em 31 de
dezembro de 2019, era de 0.03%. A PPLA Investments, por sua vez, teve receitas negativas,
principalmente relacionadas as perdas no portfólio de Merchant Banking, especialmente
devido à marcação a valor justo nos instrumentos de crédito junto a BR Pharma, e pelas
despesas financeiras provenientes do custo da sua própria dívida. Além disso, a PPLA
Investments teve perdas no fundo de investimento FIP Principal provenientes da venda de
100% da participação acionária direta ou indiretamente detida na Estre Ambiental (“Estre”)
para o Energy Sustainable. As variações desses investimentos transitam apenas pelo
patrimônio da PPLA Investments, impactando o resultado apenas da PPLA Participations.
2018
A PPLA Participations apresentou um prejuízo de R$ 163 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações financeiras e os resultados da
PPLA Participations são reflexo da sua participação no capital da PPLA Investments, que, em
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31 de dezembro de 2018, era de 28.0%. A PPLA Investments, por sua vez, teve receitas
negativas, principalmente relacionadas as perdas no portfólio de Merchant Banking,
especialmente devido à marcação a valor justo nos instrumentos de crédito junto a BR
Pharma e Leader, e pelas despesas financeiras provenientes do custo da sua própria dívida.
Essas perdas foram parcialmente compensadas por ganhos na marcação a valor justo dos
Bonds perpétuos do Banco BTG Pactual S.A. As perdas mencionadas acima foram em parte
compensadas por ganhos provenientes da marcação a valor justo do fundo de investimento
FIP Principal, relacionada com o nosso investimento em CCRR. As variações desses
investimentos transitam apenas pelo patrimônio da PPLA Investments, impactando o
resultado apenas da PPLA Participations.
a) Estrutura de capital
A PPLA Participations mantém seu capital social em nível e composição que considera
suficientes para conduzir as suas operações de acordo com padrões adequados de
capitalização. O seu capital é preponderantemente administrado por meio de emissões de
capital. Adicionalmente, a PPLA Participations administra as suas exigências de capital
estabelecendo limites às suas áreas de negócio com relação ao capital empregado em suas
operações. As definições de capital utilizadas seguem, em geral, os princípios e diretrizes
estabelecidos em seus comitês e reuniões.
A PPLA Participations busca alocar o seu capital e estabelece limites às suas operações, de
acordo com critérios de enquadramento de capital, balanço patrimonial e monitoramento e
administração de riscos. Conforme exposto acima, a Companhia, por si e em sua qualidade de
General Partner da PPLA Investments, tem adotado e analisado a adoção de medidas para
adequar e fazer frente à sua situação econômico-financeira e da PPLA Investments, e a
recorrente necessidade de capital e de liquidez da PPLA Investments.
A PPLA Participations acredita que seu capital é suficiente para suas necessidades presentes,
observadas as medidas adotadas para adequação de sua situação econômico-financeira,
inclusive da PPLA Investments.
Em 31 de dezembro de 2020 o patrimônio líquido da PPLA Participations era R$5 mil,
comparado com 31 de dezembro de 2019, que era R$ 26 mil e R$3,7 milhões em 31 de
dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o capital da PPLA Participations era composto
conforme quadros abaixo:

Classe A (i)
Classe B (i)
Classe C

Autorizadas
5.000.000.000
10.000.000.000
1

Emitidas
938.222
1.876.444
1

31/12/2020
Valor Nominal
10

Direito a voto
Sim
Não
Sim

Voto por ação
1
(*)
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Classe D
Total

Classe A (i)
Classe B (i)
Classe C
Classe D
Total

Classe A (i)
Classe B (i)
Classe C
Classe D
Total

1.000.000.000
16.000.000.001

Autorizadas
5.000.000.000
10.000.000.000
1
1.000.000.000
16.000.000.001

Autorizadas
5.000.000.000
10.000.000.000
1
1.000.000.000
16.000.000.001

2.814.667

Emitidas
28.146.673
56.293.346
1
84.440.019

Emitidas
28.146.673
56.293.346
1
84.440.020

0,0000000001

Sim

1

31/12/2019
Valor Nominal
10
0,0000000001

Direito a voto
Sim
Não
Sim
Sim

Voto por ação
1
(*)
1

31/12/2018
Valor Nominal
10
0.0000000001

Direito a voto
Sim
Não
Sim
Sim

Voto por ação
1
(*)
1

(*) O detentor da Classe C detém o poder de voto equivalente a dez vezes a quantidade agregada das ações Classe A, B e D,
emitidas e subscritas, em qualquer momento.
(i) Apenas os detentores das ações classe A e B possuem direitos econômicos .

b) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A liquidez é essencial aos negócios da PPLA. A gestão de liquidez é determinada por
políticas e procedimentos estabelecidos pela PPLA Participations, que objetivam que a PPLA
Participations sempre tenha acesso ao caixa necessário para satisfazer as suas obrigações em
situações normais de e severos estresses de mercado.
A PPLA Participations busca adotar uma gestão de liquidez, capaz de fornecer uma constante
e adequada posição de capital. Tal posição é apurada de forma a ser suficiente para manter as
suas operações por determinado período de tempo, em um cenário em que a PPLA
Participations não consiga obter novos financiamentos no período.
Além disso, a PPLA Participations mantém um plano de contingência para administrar sua
liquidez sob condições adversamente severas de mercado, baseado na imposição de restrições
a suas atividades de financiamento e redução de sua exposição, além da venda de
instrumentos líquidos.
c)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas
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Considerando que as demonstrações contábeis e os resultados da PPLA Participations são
reflexos da sua participação no capital da PPLA Investments, que, em 31 de dezembro de
2020, era de 0,003%. Cumpre ressaltar que, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, os
empréstimos e financiamentos da PPLA Investments era composto conforme quadros abaixo:

Indexador
Empréstimos obtidos no exterior
Medium term notes
Total

Libor entre 1,15% a 5,3% a.a.
112,5% CDI

31/12/2020
Montante
Amortizado

588.579
588.579

31/12/2019
Montante
Amortizado
1.013.195
237.213
1.250.408

31/12/2018
Montante
Amortizado
2.024.190
290.974
2.315.164

Os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado, usando o método da taxa de
juros efetiva e levando em consideração qualquer desconto ou prêmio na emissão e custos
relevantes que passem a constituir parte integrante da taxa de juros efetiva. A variação
cambial vinculada aos passivos financeiros denominados em moeda estrangeiras está
apresentada em “Outras receitas / (despesas)”.
Determinados empréstimos obtidos no exterior foram realizados com suas subsidiárias e com
entidades controladas pelos mesmos controladores indiretos da Companhia, incluindo
empréstimos realizados e sem saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 com a BTG MB
Investments L.P., entidade com os mesmo controladores indiretos da Companhia, que, uma
vez preenchidas determinadas condições, foi realizada a capitalização total de créditos
decorrentes de tais empréstimos pela BTG MB Investments L.P. em um montante
correspondente de ações (partnership interests) da PPLA Investments, na qualidade de
devedora de tais empréstimos.
d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez.
Considerando que as demonstrações contábeis e os resultados da PPLA Participations são
reflexo da sua participação no capital da PPLA Investments, que, em 31 de dezembro de
2020, era de 0,003%, cumpre ressaltar que a PPLA Investments, financia as suas atividades
por meio de acesso a fontes no Brasil e no exterior, emissão de instrumentos de dívida e
depósitos em diferentes mercados. Podemos destacar, principalmente, os contratos de
empréstimo firmados entre a BTG MB Investments L.P., entidade com os mesmos
controladores indiretos da Companhia, e a própria Companhia, entre os anos de 2018 a 2020,
sendo que tais empréstimos foram convertidos em ações, conforme amplamente divulgado ao
mercado.
Conforme exposto acima, a Companhia, por si e em sua qualidade de General Partner da
PPLA Investments, tem adotado e analisado a adoção de medidas para adequar e fazer frente
à sua situação econômico-financeira e da PPLA Investments, e a recorrente necessidade de
capital e de liquidez da PPLA Investments.
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Adicionalmente, observado o exposto acima, a PPLA Investments busca adotar um plano de
contingência para administrar sua liquidez sob condições adversamente severas de mercado,
baseado na imposição de restrições a suas atividades de financiamento e redução de sua
exposição.
e) Níveis de endividamento e características das dívidas
I.

Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

Em relação à PPLA Participations, durante os exercícios findos em 2020, 2019 e 2018 a
PPLA Investments não firmou contratos de empréstimos e financiamentos relevantes,
observados aqueles indicados no item 10.1.d. acima.
Tendo em vista que as demonstrações contábeis e os resultados da PPLA Participations são
reflexo da sua participação no capital da PPLA Investments, que em 31 de dezembro de 2020
era de 0,003%, considerando o critério de relevância, salientamos os contratos de
financiamento firmados por sua controlada PPLA Investments: (i) em 31 de maio de 2016 foi
firmado Loan Agreement com Banco do Brasil, New York, no valor de $250,000,000.00,
sendo o saldo devedor em 31 de dezembro de 2019 equivalente a US$70.276.254; (ii) Global
Medium-Term Note Programme garantido (atualizada em 30 de junho de 2014), no valor de
$3,000,000,000.00 e (iii) Global Medium-Term Note Programme não garantido (emitido em
25 de junho de 2015), no valor de $2,000,000,000,00, tendo sido liquidado o saldo devedor
residual no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 .
II.

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em relação à PPLA Participations, durante os exercícios findos em 2020, 2019 e 2018 a
PPLA Investments não firmou contratos de empréstimos e financiamentos relevantes, não
possuindo relações de longo prazo com instituições financeiras.
Considerando que as demonstrações contábeis e os resultados da PPLA Participations são
reflexo da sua participação no capital da PPLA Investments, que, em 31 de dezembro de
2020, era de 0,003%, cumpre ressaltar que a PPLA Investments possui relações com
instituições financeiras no Brasil e no exterior, incluindo o Banco do Brasil, NY, em razão do
Loan Agreement citado acima.
III.

Grau de subordinação entre as dívidas

As dívidas referentes a emissões e captações não subordinadas possuem preferência no
pagamento em relação às dívidas subordinadas.
IV.

Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
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alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo estas restrições.
Não há restrições impostas a PPLA Participations em suas dívidas em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à alienação de ativos e à emissão de novos
valores mobiliários.

f) Limites de utilização dos financiamentos já contratados
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não há limites à utilização dos financiamentos já
contratados.
g) Alterações significativas em cada item das demonstrações contábeis
Práticas contábeis aplicáveis
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de
Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas
pelo Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards
Board - IASB).
Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada uma das empresas da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua
("moeda funcional").
A moeda funcional da Companhia é o dólar norte-americano, uma vez que a maioria das
transações dos negócios da Companhia são nesta moeda. A moeda funcional das controladas
é geralmente a moeda do país em que estão inseridas.
Para informações adicionais a respeito do tema, ver item 10.1.a e 10.1.b. deste Formulário de
Referência.
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a)

Resultados das operações do emissor, em especial:

i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita:


Demonstrações dos Resultados da PPLA Participations Ltd.

A tabela a seguir contém as demonstrações dos resultados consolidados da PPLA
Participations relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018, elaboradas de acordo com o IFRS:

Perdas com portfólio de investimento, mensurado ao valor justo
Despesas administrativas
Outras receitas operacionais
Resultado operacional
Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação (básico e diluído em R$)

31/12/2020
(25)
(4.703)

Em milhares de reais
31/12/2019
(3.466)
(4.324)

31/12/2018
(162.956)
-

4.703
(25)

4.324
(3.466)

(162.956)

(25)

(3.466)

(162.956)

(0,001)

(0,0041)

(2,34)

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais


Perda com portfólio de investimento mensurado ao valor justo

Segue abaixo a composição da rubrica nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018:
Portfolio de entidade de investimento
Total



31/12/2019
(3.466)

31/12/2018
(162.956)

(25)

(3.466)

(162.956)

31/12/2020
4.703
4.703

31/12/2019
4.324
4.324

31/12/2020
(4.703)
(4.703)

31/12/2019
(4.324)
(4.324)

Outras receitas
Reembolso de investidas
Total



31/12/2020
(25)

31/12/2018
-

Despesas administrativas
Despesas do sistema financeiro
Total

31/12/2018
-

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
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c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da
Companhia.

2020
A PPLA Participations apresentou um prejuízo de R$ 25 mil e um resultado abrangente
negativo de R$ 1 mil no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2020 (4T 2020). As
demonstrações contábeis e os resultados da PPLA Participations são reflexo da sua
participação no capital da PPLA Investments, que em 31 de dezembro de 2020 era de
0,003%. A PPLA Investments, por sua vez, teve receitas negativas, principalmente
relacionadas as perdas no portfólio de Merchant Banking, especialmente devido à marcação a
valor justo nos instrumentos de crédito junto a Leader e B&A, e pelas despesas financeiras
provenientes do custo da sua própria dívida.
2019
A PPLA Participations apresentou um prejuízo de R$ 19 mil e um resultado abrangente
negativo de R$ 20 mil no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2019 (4T 2019). As
demonstrações contábeis e os resultados da PPLA Participations são reflexo da sua
participação no capital da PPLA Investments, que em 31 de dezembro de 2019 era de 0,03%.
A PPLA Investments, por sua vez, teve receitas negativas, principalmente relacionadas as
perdas no portfólio de Merchant Banking, especialmente devido à marcação a valor justo nos
instrumentos de crédito junto a BR Pharma, e pelas despesas financeiras provenientes do
custo da sua própria dívida. Alem disso, a PPLA Investments teve perdas em nosso fundo de
investimento FIP Principal provenientes da venda de 100% da participação acionária direta
ou indiretamente detida na Estre para o Energy Sustainable. As variações desses
investimentos transitam apenas pelo patrimônio da PPLA Investiments, impactando o
resultado apenas da PPLA Participations.
2018
A PPLA Participations apresentou um prejuízo de R$ 6,04 milhões e um resultado abrangente
negativo de R$ 6,6 milhões no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2018 (4T 2018).
As demonstrações contábeise os resultados da PPLA Participations são reflexo da sua
participação no capital da PPLA Investments, que em 31 de dezembro de 2018 era de 28.0%.
A PPLA Investments, por sua vez, teve receitas negativas, principalmente relacionadas as
perdas no portfólio de Merchant Banking, especialmente devido a marcação a valor justo nos
instrumentos de crédito junto a BR Pharma, e pelas despesas financeiras provenientes do
custo da sua própria dívida. As perdas mencionadas acima foram em parte compensadas por
ganhos provenientes da marcação a valor justo do nosso fundo de investimento FIP Principal,
relacionadas com os nossos investimentos em CCRR. As variações desses investimentos
transitam apenas pelo patrimônio da PPLA Investiments, impactando o resultado apenas da
PPLA Participations.
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a) introdução ou alienação de segmento operacional
Não aplicável, uma vez que o PPLA Participations, por meio da PPLA Investments e através
de sua única área de negócio, Principal Investments. Nesse sentido, não houve a introdução
ou alienação de segmento operacional no PPLA Participations.
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária
2020
Em 5 de outubro de 2020, o FIP Principal, investida indireta da PPLAI, vendeu sua
participação na Auto Adesivos Paraná S.A. (“CCRR”) pelo valor total de R$170.283. No
entanto, o percentual de participação que a PPLA I possuí de forma indireta na CCRR não foi
alterado, pois o FIP Turquesa, investimento detido 100% pela Companhia, adquiriu a
participação de 30,1% anteriormente detida por meio do FIP Principal. Não foram
reconhecidos ganhos ou perdas na transação.
Em 4 de março de 2020, a União de Lojas Leader S.A (“Leader”) divulgou a decisão de sua
Administração pelo pedido de recuperação judicial. Em 31 de março de 2020, a
Administração da Companhia avaliou os possíveis impactos e não possui expectativas de
recebimentos relacionados a essa operação. Dessa forma, devido à situação financeira da
Leader e ao pedido de recuperação judicial realizado pela entidade, foi registrada uma
redução adicional correspondente a totalidade créditos mantidos, resultando em zero a
exposição.
2019
A Brasil Pharma S.A. (“BR Pharma”), em 06 de junho de 2019, divulgou que sua
administração decidiu pelo ajuizamento do requerimento de falência, alegando não ser capaz
de vislumbrar perspectivas para sua continuidade operacional, tampouco obter novos
recursos para continuidade do cumprimento das obrigações previstas no Plano de
Recuperação Judicial. A administração avaliou os possíveis impactos e não possui
expectativas de recebimentos relacionados a essa operação. Durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2018, devido à situação financeira da Brasil Pharma e ao pedido de
recuperação judicial realizado pela entidade, foi registrada uma redução adicional nos
créditos mantidos com a PPLA Investments no montante de R$262 milhões. Em 31 de
dezembro de 2019, a exposição da PPLA Investments na BR Pharma era equivalente a zero
(em 31 de dezembro 2018, o valor era de R$56,8 milhões)
Em 31 de maio de 2019, foi celebrada a venda de 100% da participação acionária direta ou
indiretamente detida na Estre para o Energy Sustainable, em transação que também envolveu
a participação detida pelo Banco BTG Pactual. Pela conclusão da transação, os vendedores
receberam um montante simbólico, e terão direito a um recebimento futuro de até R$60
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milhões caso (i) a mesma participação seja vendida a terceiro ou (ii) a Estre receba aportes de
capital.
2018
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, devido à situação financeira da Brasil
Pharma S.A. (“BR Pharma”) e ao recente pedido de recuperação judicial realizado pela
entidade, foi registrada uma redução adicional nos créditos mantidos com a PPLA
Investments no montante de R$262 milhões. A Administração da Companhia continua
monitorando o processo de reestruturação da BR Pharma, a probabilidade de sucesso e
continuidade operacional, além da consequente capacidade de receber os valores ativados.
Em 31 de dezembro de 2018, a exposição da PPLA Investments na BR Pharma equivale a
um empréstimo corporativo de R$56,8 milhões (2017: R$318,4 milhões) registrado ao valor
justo.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Investments avaliou a zero
seu investimento no Grupo Bravante devido à redução do volume transportado, à perda de
contratos comerciais relevantes, além do elevado endividamento da empresa.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a PPLA Investments registrou ganho
de valor justo de R$350,5 milhões na Universo Online S.A., como resultado da Oferta
Pública de Ações da PagSeguro na NYSE (New York Stock Exchange) ocorrido em 24 de
janeiro de 2018.
c.

dos eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais com efeitos relevantes nas demonstrações
contábeis.
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a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada uma das empresas da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua
("moeda funcional"). A moeda funcional da Companhia é o dólar norte-americano, uma vez
que a maioria das transações dos negócios da Companhia são nesta moeda. A moeda
funcional das controladas é geralmente a moeda do país em que estão inseridas.
a. Pronunciamentos do IFRS revisados
I.

Pronunciamentos Contábeis Emitidos Recentemente e Aplicáveis em Períodos
Futuros

Os pronunciamentos a seguir entrarão em vigor para períodos após a data de emissão das
demonstrações contábeis e não foram adotados antecipadamente:


IFRS 16 – Arrendamentos: O pronunciamento substitui a IAS 17 - Arrendamentos,
bem como interpretações relacionadas (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27). Elimina a
contabilização de arrendamento operacional para o arrendatário, apresentando um
único modelo de arrendamento que consiste em: (a) reconhecer os arrendamentos com
prazo maior que 12 meses e de valores substanciais; (b) reconhecer inicialmente o
arrendamento no ativo e passivo a valor presente; e (c) reconhecer a depreciação e os
juros do arrendamento separadamente no resultado. Para o arrendador, a
contabilização continuará segregada entre operacional e financeiro. Esta norma é
efetiva para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2019 e não há impactos para as
demonstrações contábeis da Companhia.



IFRS 17 – Contratos de Seguros: O pronunciamento substitui a IFRS 4 – Contratos
de Seguros. Apresenta três abordagens para avaliação dos contratos de seguros:






Modelo Padrão: aplicável a todos os contratos, principalmente aos contratos de
longo prazo;
Premium Allocation Approach (PAA): aplicável aos contratos com duração de até
12 meses e com fluxos de caixa pouco complexos. É mais simplificada que o
modelo padrão, porém pode ser utilizada somente quando produz resultados
semelhantes ao que seriam obtidos se fosse utilizado o modelo padrão;
Variable Fee Approach: abordagem específica aos contratos com participação no
resultado dos investimentos.
Os contratos de seguro devem ser reconhecidos por meio da análise de quatro
componentes:




Fluxos de Caixa Futuros Esperados: estimativa de todos os componentes do
fluxo de caixa do contrato, considerando entradas e saídas de recursos;
Ajuste ao Risco: estimativa da compensação requerida pelos desvios que
podem ocorrer entre os fluxos de caixa;
Margem Contratual: diferença entre quaisquer valores recebidos antes do
início de cobertura do contrato e o valor presente dos fluxos de caixa
estimados no início do contrato;
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Desconto: fluxos de caixa projetados devem ser descontados a valor
presente, de modo a refletir o valor do dinheiro no tempo, por taxas que
reflitam as características dos respectivos fluxos.

Esta norma é efetiva para exercícios iniciados em 1 de janeiro de 2021. Os possíveis impactos
decorrentes da adoção desta norma estão sendo avaliados e serão concluídos até a data de
entrada em vigor da norma.


Alteração da IFRS 4 – Contratos de Seguro – Aplicação conjunta da IFRS 9: A
alteração permite às entidades emitentes de contratos de seguro mitigar possíveis
impactos da adoção da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros antes da vigência da
IFRS 17 – Contratos de Seguro, por meio de duas opções:


Isenção temporária: adoção da IFRS 9 em conjunto com a IFRS 17, ou seja, a
partir de janeiro de 2021. Esta opção se aplica, apenas, às entidades com
atividades relevantes de seguro (acima de 80% dos passivos totais) e que não
tenham aplicado antecipadamente a IFRS 9;



Abordagem de Sobreposição: adoção da IFRS 9, contudo, para os ativos
reclassificados para a categoria Valor Justo por meio do Resultado, transferir os
efeitos da adoção da IFRS 9 do Resultado do período para Outros Resultados
Abrangentes até a vigência da IFRS 17.

A Companhia não possui contratos de seguros na data-base de elaboração dessas
demonstrações contábeis.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
As alterações nas práticas contábeis não trouxeram efeitos para as demonstrações contábeis.
c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
A ênfase abaixo dos auditores independentes consta das demonstrações financeiras para as
seguintes datas-base:
31 de dezembro de 2020.
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, que descreve
que a Companhia apresenta histórico de prejuízos contínuos, ocasionado principalmente por
perdas decorrentes de marcações a mercado negativas em seu portfólio de entidades de
investimento. A reversão do quadro deficitário depende do sucesso das iniciativas tomadas
pela administração, incluindo eventual aporte de capital de seus acionistas. Essa situação
indica a existência de uma incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre a
sua continuidade operacional. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 2 às demonstrações contábeis, a qual descreve
que, em decorrência do ajuste relacionado com a contabilização de despesas administrativas e
receitas não operacionais contabilizadas em desacordo com o princípio contábil da
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competência, os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como
previsto no IAS 8 (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). Nossa
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
31 de dezembro de 2019.
A Companhia apresenta redução recorrente no Patrimônio Líquido ao longo dos últimos
exercícios, ocasionada principalmente por perdas decorrentes de marcações a mercado
negativas em seu portfólio de entidades de investimento e as despesas financeiras
provenientes do custo da sua própria dívida. Essa situação indica a existência de uma
incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre a sua continuidade
operacional. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 5 às demonstrações contábeis da
Companhia, que descreve que a União de Lojas Leader S.A (“Leader”) entrou com
pedido de recuperação judicial de forma subsequente a 31 de dezembro de 2019. A
Leader é a emissora de contratos de certificados de créditos bancários detido pela
Companhia que, em 31 de dezembro de 2019, totalizam R$ 603 milhões, liquido da
provisão para perdas, e representam cerca de 43% do total do ativo. A realização desses
ativos depende das ações que serão tomadas pela administração da Leader para
liquidação de seus passivos. Nossa opinião não contem ressalva relacionada a esse
assunto.
31 de dezembro de 2018.
A Companhia apresenta redução recorrente no Patrimônio Líquido ao longo dos últimos
exercícios, ocasionada principalmente por perdas decorrentes de marcações a mercado
negativas em seu portfólio de entidades de investimento e a reversão do quadro deficitário
depende do sucesso das iniciativas tomadas pela Administração. Essa situação indica a
existência de uma incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre a sua
continuidade operacional. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
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As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de
Demonstrações contábeis (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo
Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards
Board - IASB).
As práticas contábeis descritas foram aplicadas consistentemente em todos os exercícios
apresentados nessas demonstrações contábeis.
Principais práticas contábeis
a.

Uso de estimativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com o IFRS requer que a administração
faça estimativas e premissas que podem afetar os saldos reportados dos ativos e passivos e a
divulgação dos ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, assim
como os montantes reportados de receitas e despesas durante o exercício. As estimativas são
baseadas na experiência histórica e vários outros fatores que a Administração acredita serem
razoáveis segundo as circunstâncias, os resultados que formam a base para os julgamentos
sobre valores contábeis de ativos e passivos, os quais não são determinados através de outras
fontes. Os resultados reais poderão diferir dessas estimativas.
b.

Moeda funcional e de apresentação

Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada uma das empresas da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua
("moeda funcional").
A moeda funcional da Companhia é o dólar norte-americano, uma vez que a maioria das
transações dos negócios da Companhia são nesta moeda. A moeda funcional das controladas
é geralmente a moeda do país em que estão inseridas.
Transações em moeda estrangeira
As demonstrações contábeis das controladas, cuja moeda funcional é diferente da adotada
pela Companhia, são convertidas para moeda funcional da Controladora utilizando os
critérios definidos no IAS 21.
Ativos e passivos monetários denominados em moedas que não sejam o dólar norteamericano são convertidos para dólar norte-americano às taxas de câmbio de fechamento em
cada final de período. As transações não monetárias de ativos e passivos são convertidas pela
taxa histórica. As transações durante o encerramento do exercício, incluindo compras e
vendas de títulos, receitas e despesas, são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da
transação. Os ganhos e as perdas em transações em moeda estrangeira são incluídos em
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ganhos cambiais líquidos na demonstração do resultado abrangente.

Moeda de apresentação
A demonstração financeira está sendo apresentada usando o Real como moeda de
apresentação exclusivamente para atender aos requerimentos específicos da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador brasileiro.
A conversão da moeda funcional dólares norte-americanos para Reais (moeda de
apresentação) foi efetuada considerando a metodologia prevista no IAS 21 – Efeitos nas
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis que são resumidas a
seguir:
• As contas de ativo e passivo foram convertidas pela taxa de câmbio de fechamento de cada
balanço patrimonial. As contas de resultado foram convertidas usando a taxa média mensal.
• Em relação aos saldos de patrimônio de cada período para os quais o IAS 21 não estabelece
uma metodologia de conversão, a Companhia optou por converter os saldos pela taxa de
câmbio de fechamento de cada balanço patrimonial, e outros movimentos no patrimônio
líquido foram convertidos pela taxa média mensal, exceto aqueles que correspondem a
transações específicas com os acionistas que foram convertidas pela taxa de câmbio da data
da transação.
• Para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, a Companhia utilizou a taxa média
anual para a conversão dos saldos de variações de ativos e passivos dos itens dos fluxos
operacionais. Para as demais transações, foram utilizados a taxa histórica das transações.
Todas as diferenças de conversão resultantes foram reconhecidas diretamente no patrimônio
líquido dentro da conta “Ajuste acumulado de conversão”.
c.

Disponibilidades

Para fins da demonstração do fluxo de caixa, inclui dinheiro em caixa, depósito bancários,
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor,
com prazo de vencimento original igual ou inferior a 90 dias.
d.

Reconhecimento de receitas e despesas

Receita líquida com instrumentos financeiros
Resultados que surgem de atividade de negociação incluem todos os ganhos e perdas das
variações no valor justo e a receita ou despesa de juros e dividendos de ativos e passivos
financeiros para negociação.
2
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Receita (Despesa) de juros
A receita (despesa) de juros é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da
taxa de juros efetiva.
Os juros de instrumentos financeiros avaliados a valor justo no resultado são registrados em
“Resultado líquido com ativos financeiros para negociação”.
e.

Instrumentos financeiros

Essa seção descreve as práticas contábeis decorrentes da adoção antecipada do IFRS 9.

Data de reconhecimento
Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação,
isto é, a data em que a Companhia se torna uma parte interessada na relação contratual do
instrumento. Isso inclui compras ou vendas de ativos ou passivos financeiros que requerem a
entrega do ativo em tempo determinado estabelecido por regulamento ou padrão de mercado.
Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros
A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende do
propósito e da finalidade pelos quais os mesmos foram adquiridos e de suas características. A
classificação de instrumentos financeiros de acordo com o IFRS 9 é geralmente baseada no
modelo de negócios segundo o qual o ativo financeiro é gerido além do seu fluxo de caixa
contratual. Em decorrência da adoção antecipada do IFRS 9 sem eleger a opção de valor
justo, a Companhia passou a classificar seus instrumentos financeiros como mensurados ao
valor justo por meio do resultado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
com ou sem reciclagem, ou ao custo amortizado.
Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos são registrados ao valor justo e mantidos como ativos
quando o valor justo é positivo e como passivo quando o valor justo é negativo. As variações
no valor justo dos derivativos são reconhecidas na demonstração consolidada do resultado em
“Resultado líquido com instrumentos financeiros para negociação”.
Ativos e passivos financeiros designados ao valor justo por meio do resultado
Ativos e passivos financeiros classificados nessa categoria são aqueles designados, como tais,
no reconhecimento inicial. A designação de um instrumento financeiro ao valor justo por
meio do resultado no reconhecimento inicial se dá somente quando os seguintes critérios são
observados e a designação de cada instrumento é determinada individualmente:
3
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•
A designação elimina ou reduz significativamente o tratamento inconsistente que
ocorreria na mensuração dos ativos e passivos ou no reconhecimento dos ganhos e perdas
correspondentes em formas diferentes; ou
•
Os ativos e passivos são parte de um grupo de ativos financeiros, passivos financeiros,
ou ambos, os quais são gerenciados e com seus desempenhos avaliados com base no valor
justo, conforme uma estratégia documentada de gestão de risco ou de investimento; ou
•
O instrumento financeiro possui um (ou mais) derivativo(s) embutido(s), que
modifica significativamente o fluxo de caixa que seria requerido pelo contrato.
Ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no balanço
patrimonial ao valor justo. Variações ao valor justo e juros auferidos ou incorridos são
registrados em “Resultado líquido com instrumentos financeiros ao valor justo por meio do
resultado”.

Investimentos designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
incluem ações, instrumentos de dívida:
• Participações societárias
No reconhecimento inicial, a Companhia pode fazer uma escolha irrevogável por reconhecer
em Outros resultados abrangentes as variações no valor justo de participações que não estão
mantidos para negociação, nem recebível contingente por parte de um adquirente no caso de
uma combinação de negócios, conforme previsto no IFRS 3. Como consequência da opção
acima descrita, apenas a remuneração proveniente de dividendos que não representa
claramente uma recuperação de parte do custo de investimento é reconhecido no resultado, e
qualquer outro ganho ou perda (incluindo aqueles vinculados à variação cambial) é
reconhecido nos outros resultados abrangentes. Esses ganhos e perdas permanecem no
patrimônio e não podem ser reclassificados para o resultado, mesmo em evento de baixa do
ativo. Após a baixa do ativo, a Companhia pode reclassificar o ganho/(perda) acumulado dos
outros resultados abrangentes para os lucros ou prejuízos acumulados.
• Instrumentos de dívida
Instrumentos de dívida podem ser classificados como ativos financeiros designados ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes se: o ativo financeiro é mantido dentro de um
modelo de negócio cujo objetivo é atingido através do recolhimento de fluxos de caixa
contratuais e da venda de ativos financeiros; e os termos contratuais do ativo financeiro
conduzem a fluxos de caixas em datas especificas, que são compostos apenas por pagamentos
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de principal e juros. Os ganhos ou perdas não realizados são reconhecidos como outros
resultados abrangentes. No vencimento do instrumento de dívida, os ganhos ou perdas não
realizados, previamente reconhecidos nos outros resultados abrangentes, são reclassificados
no resultado, como “Ganho/(perda) de valor justo por meio de outros resultados
abrangentes”.
Ativos financeiros ao custo amortizado
Um ativo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado se ele apresenta ambas as
características abaixo:
•
Se o ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é de
manter ativos financeiros para recolher fluxos de caixa contratuais e;
•
Os termos contratuais do ativo financeiro conduzem a fluxos de caixas em datas
especificas, que são compostos apenas por pagamentos de principal e juros.
Após a mensuração inicial, os montantes dos ativos financeiros serão mensurados ao custo
amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva. Mesmo que a Companhia não
planeje em vender classificado nessa categoria, pois está esperado que ela mantenha esse até
o vencimento para recolher fluxos de caixa contratuais, a Companhia não é obrigada a manter
esses instrumentos até o vencimento e um evento de venda pode ocorrer.
Passivos financeiros ao custo amortizado
Os passivos financeiros ao custo amortizado são mensurados ao custo amortizado, usando o
método da taxa de juros efetiva e levando em consideração qualquer desconto ou prêmio na
emissão e custos relevantes que passem a constituir parte integrante da taxa de juros efetiva.
Reclassificações
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao seu reconhecimento
inicial, exceto no exercício posterior a mudança de modelo de negócio utilizado pela
Companhia para administrar seus ativos financeiros.
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Conforme o IFRS 9, no reconhecimento inicial de um instrumento de dívida, a Companhia
deve realizar as projeções das eventuais perdas esperadas num exercício de 12 meses e
reconhecer essas mesmas como provisão, apesar de nenhuma perda efetiva ter se
materializada ainda. Essa regra conduz a uma mudança de conceito concomitante à adoção do
IFRS 9, que passa a apresentar um modelo de perdas esperadas enquanto um modelo de
perdas incorridas era usado no IAS 39.
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Se a Companhia antecipa uma deterioração significativa da qualidade de crédito de suas
contrapartes, ela deve reconhecer uma provisão igual ao valor de todas as perdas esperadas na
vida do instrumento financeiro, e não somente nos 12 meses subsequentes.
Mensuração
Perdas esperadas de crédito são estimativas ponderadas por sua probabilidade de
acontecimentos e são mensuradas conforme a seguir:
•
Ativos financeiros que não foram reduzidos ao seu valor recuperável na data de
reporte: de acordo com o valor presente de todos os desembolsos de caixa (por exemplo a
diferença entre o fluxo de caixa devido a entidade de acordo com o contrato e o fluxo de
caixa que a companhia espera receber);
•
Ativos financeiros foram reduzidos ao seu valor recuperável na data de reporte: de
acordo com a diferença entre custo corrigido bruto e o valor presente do fluxo de caixa
futuro;
•
Compromissos de empréstimos não aportados: de acordo com o valor presente da
diferença entre o fluxo de caixa contratual que é devido a companhia se o compromisso for
recebido e o fluxo de caixa que a companhia espera receber; e
•
Contratos de garantias financeiras: de acordo com os pagamentos estimados para
reembolsar os detentores de títulos/valores que a companhia espera recuperar.
Se um evento de crédito ocorrer, não obstante considerar as perdas esperadas durante a vida
inteira do instrumento financeiro, a Companhia deve também reconhecer o rendimento
oriundo dos pagamentos de juros sobre o valor carregado, o que significa que a provisão deve
ser contabilizada no reconhecimento do pagamento dos juros.
As principais evidências da deterioração da qualidade de credito de uma contraparte são:
•
a baixa significativa do valor justo de um instrumento financeiro durante um exercício
prorrogado;
•
o não respeito dos termos contratuais por atraso no pagamento de juros ou do
principal;
•

a deterioração na capacidade de pagamento e na performance operacional;

•

o descumprimento de covenants;

•

a mudança significativa da performance do mercado no qual a contraparte atua; e
6
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•

a liquidez reduzida do ativo financeiro devido às dificuldades financeiras do tomador.

Em caso de perdas devidas à redução ao valor recuperável dos instrumentos de dívida
designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, essas mesmas são
reclassificadas dos outros resultados abrangentes para o resultado, apresentadas nas
demonstrações do resultado como “perdas acumuladas por redução ao valor recuperável”. Se
nos exercícios subsequentes ao reconhecimento da perda o valor justo do ativo se encontra
superior ao valor carregado, a perda previamente incorrida será revertida no resultado.
A Companhia deve baixar o valor bruto carregado dos seus instrumentos financeiros quando
não existe uma expectativa provável de recuperar os fluxos de caixa contratuais dos ativos
financeiros na sua integralidade ou uma parte deles.
f.

Avaliação do portfólio da entidade de investimento

O portfólio de uma entidade de investimento está a valor justo com suas respectivas
oscilações transitando pelo resultado. O investimento mantido pela PPLA Bermuda Holdco
Ltd. (por meio da PPLA Investments) estão definidos como investimentos subjacentes. Estes
investimentos correspondem substancialmente ao investimento majoritariamente em
Merchant Banking, que são geralmente feito diretamente ou através de investimentos em
fundos de participação. Os investimentos do Merchant Banking representam participação
acionária ou investimento com risco e retorno característicos de títulos patrimoniais. A
Companhia pode ajustar tais valores se, na sua visão, os valores não refletirem o preço, o qual
seria pago em um mercado aberto e irrestrito entre partes informadas e prudentes, não agindo
de forma compulsiva.
O portfólio da entidade de investimento é mensurado segundo a hierarquia de mensuração do
valor justo descrita a seguir:
Nível 1: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento
financeiro.
Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para instrumentos financeiros
com características semelhantes ou baseados em modelo de precificação nos quais os
parâmetros significativos são baseados em dados observáveis em mercados ativos.
Nível 3: Modelos de precificação nos quais transações de mercado atual ou dados
observáveis não estão disponíveis e que exigem alto grau de julgamento e estimativa.
Instrumentos nessa categoria foram precificados usando técnicas de precificação em que ao
menos um input, que possa ter um efeito significante no preço, não é baseado em observação
de dados de mercado. Quando inputs podem ser observados de dados de mercado sem custos
e esforços excessivos, este input é utilizado. Caso contrário, a Companhia determina um nível
adequado para a entrada do input. Os modelos de precificação são desenvolvidos
internamente e são revisados pela equipe responsável, que é independente das áreas geradoras
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de receita, eles são atualizados quando existir evidência de eventos que possam ter afetado a
precificação dos ativos. O portfólio da entidade de investimento inclui participação em
fundos de private equity oriundos principalmente das nossas atividades de Merchant Banking
e Derivativos OTC cujas precificações dependem de inputs não observáveis. Nenhum ganho
ou perda é reconhecido no reconhecimento inicial de um instrumento financeiro precificado
com técnicas que incorporam dados não observáveis.
Nenhum ganho ou perda é reconhecido no reconhecimento inicial de um instrumento
financeiro precificado com técnicas que incorporam dados não observáveis.
Ativo

Premissas de avaliação do Nível 3
Técnica de precificação

Principais premissas

Fundos de private equity
(investimentos sem cotação)

Preço de investimentos recentes; modelos baseados
em fluxo de caixa descontado ou ganhos, transações
de mercado (M&A) avaliação por múltiplos.

Crescimento de receita e mercado, expectativa
de alavancagem e rentabilidade, taxas de
desconto, pressupostos macro econômicos tal
como inflação e taxas de câmbio, riscos e
prêmios incluindo mercado, tamanho e
prêmio de risco do país.

Derivativos

Modelos padrões e preços sugeridos

Probabilidade
recuperação

de

inadimplência

e

de

Em certos casos, os dados usados para apurar o valor justo podem situar-se em diferentes
níveis da hierarquia de mensuração do valor justo. Nesses casos, o instrumento financeiro é
classificado na categoria mais conservadora em que os dados relevantes para a apuração do
valor justo foram classificados. Essa avaliação exige julgamento e considera fatores
específicos dos respectivos instrumentos financeiros. Mudanças na disponibilidade de
informações podem resultar em reclassificações de certos instrumentos financeiros entre os
diferentes níveis da hierarquia de mensuração do valor justo.
g.

Instrumentos financeiros - apresentação líquida

Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente
se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e
se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
i.

Ativos e passivos contingentes

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação corrente (legal ou
construtiva), como resultado de um evento passado e que seja provável que uma saída de
recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e
uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser mensurada. A despesa relacionada a
qualquer provisão é apresentada no resultado do exercício, líquida de qualquer reembolso.
O reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações
legais ocorrem de acordo com os critérios descritos abaixo:
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Contingências Ativas - não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
mais recursos.
Contingências Passivas - são reconhecidos nas demonstrações contábeis quando, baseado na
opinião de assessores jurídicos e da administração da Companhia, for considerado provável o
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos
para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos
assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles
classificados com perda remota não requerem provisão e divulgação.
j.

Destinação de resultado

Os dividendos são classificados como passivo, quando forem declarados pela diretoria e
aprovados pela assembleia geral extraordinária/ordinária.
k.

Informações por segmento

O IFRS 8 determina que os segmentos operacionais sejam divulgados de maneira consistente
com as informações fornecidas ao tomador de decisões operacionais, que é a pessoa ou grupo
de pessoas que aloca os recursos aos segmentos e que avalia sua performance. A
administração acredita que a Companhia possui apenas um segmento que está relacionado
com o conjunto de atividades do banco de investimentos e, portanto, nenhuma informação
por segmento é divulgada.
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a) os ativos e passivos detidos pelo PPLA Participations, direta ou indiretamente, que
não aparecem no seu balanço patrimonial
Exceto pelas operações realizadas no curso normal de seus negócios referentes a
compromissos futuros prestados indiretamente, a PPLA Participations não possui quaisquer
operações não registradas em seu balanço patrimonial.
b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da PPLA
Participations.
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a.
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não detém itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras, observado o disposto no item 10.6.a.
b.

natureza e o propósito da operação

Não aplicável tendo em vista que a Companhia não detém itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras, observado o disposto no item 10.6.a.
c.
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não detém itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras, observado o disposto no item 10.6.a.
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a) Investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em
andamento e dos investimentos previstos, fontes de financiamento dos investimentos e
desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos)
Não aplicável. Desde novembro de 2015, em resposta às condições comerciais e financeiras
desafiadoras, a PPLA Participations alterou seu foco estratégico principal da atividade de
gestão e de procura por novas oportunidades de investimento para a administração,
otimização e extração de maior valor do Portfolio de Entidades de Investimentos já existente.
Paralelamente, a PPLA Participations cessou a maioria de seus investimentos nos mercados
globais. O Portfolio de Entidades de Investimento da PPLA Participations consiste em
investimentos detidos diretamente ou por meio de veículos de investimento (incluindo fundos
que também abarcam diversos investidores), em um grupo diversificado de empresas de
portfólio localizadas principalmente no Brasil, bem como investimentos financeiros nos
mercados globais. Os investimentos da PPLA Participations são geralmente realizados por
meio de transações negociadas de forma privada com a finalidade de desinvestimento no
prazo de quatro a dez anos.
b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem
influenciar materialmente a capacidade produtiva da PPLA Participations;
Não aplicável, tendo o exposto no item “a” acima.
c) novos produtos e serviços
Não aplicável, tendo o exposto no item “a” acima.
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POSSÍVEIS IMPACTOS DO COVID-19 NAS OPERAÇÕES DA COMPANHIA
A Administração da Companhia está acompanhando os possíveis impactos do COVID 19 em seus
negócios. O rápido desenvolvimento e fluidez dessa situação impedem qualquer previsão sobre o
seu resultado final, o que pode ter um impacto adverso nas condições econômicas e de mercado e
desencadear um período de desaceleração econômica global. A administração está monitorando os
desenvolvimentos relacionados ao COVID 19 e coordenando sua resposta operacional com base
nos planos de continuidade de negócios existentes e nas orientações de organizações globais de
saúde, governos e melhores práticas gerais de resposta a pandemia. A pandemia de COVID-19
apresentou, e continua apresentando, um impacto material sobre as empresas em todo o mundo,
incluindo a nossa, e no ambiente econômico e político em que as empresas estão inseridas. Há
diversos fatores associados à pandemia de COVID-19 atual e seu efeito nas economias globais que
podem ter impactos adversos significantes nos nossos negócios, condições financeiras, resultados
operacionais, fluxos de caixa, perspectivas e valor dos nossos ativos. Particularmente, a pandemia
de COVID-19 afetou negativamente as expectativas econômicas e comerciais, causando
volatilidade significativa nos mercados globais e afetando o panorama da economia brasileira e de
outros países em que mantemos ou manteríamos investimentos e temos relações comerciais por
meio de nossas subsidiarias.
GRUPAMENTO DE AÇÕES DA COMPANHIA
A Companhia concluiu em 18 de março de 2020 o processo de grupamento de ações, em sede de
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”), na qual 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).
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
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recebidos e consolidados os dados da B3 e do escriturador pela Companhia.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LEADER
A União de Lojas Leader S.A., a Companhia Leader de Promoção de Vendas, a Leader.com.br.
S.A. e a ULL Moda Ltda. ajuizaram, em 4 de março de 2020, pedido da recuperação judicial. A
PPLA possui exposição de crédito ao grupo Leader. Adicionalmente, a Companhia não possui
qualquer participação acionária no grupo Leader.
REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS
Em 28 de fevereiro de 2020, 17 de março de 2020 e 5 de maio de 2020 a PPLA Investments
recebeu empréstimos daBTG MB Investments L.P. (“BTG MB”), entidade com controladores
indiretos comuns à PPLA Investments , através de um Loan Agreement, no valor de US$72
milhões, US$29 milhões e U$43 milhões, com prazo de vencimento em 1 (um) ano das
respectivas datas dos empréstimos, taxa de juros LIBOR de 3 (três) meses e spread de 2,85% ao
ano, incluindo a possibilidade de, uma vez preenchidas determinadas condições, a capitalização
total ou parcial de créditos decorrentes dos empréstimos pela MB em um montante correspondente
de ações (partnership interests) da PPLA Investments, na qualidade de devedora do empréstimo.

2
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

A PPLA Participations não tem como política divulgar projeções.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

A PPLA Participations não tem como política divulgar projeções.
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a) atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio
Conselho de Administração
De acordo com o estatuto social do PPLA Participations, o conselho de administração (Board of
Directors) – que não possui regimento interno próprio - poderá:
(a) nomear, suspender ou destituir qualquer administrador, secretário, funcionário, agente ou
empregado do PPLA Participations, podendo determinar sua remuneração e suas funções;
(b) nomear um ou mais membros do conselho de administração ao cargo de diretor-gerente ou
diretor presidente do PPLA Participations, os quais deverão, condicionados ao controle do
conselho de administração, supervisionar e administrar todos os negócios e assuntos gerais do
PPLA Participations;
(c) nomear uma pessoa para atuar como o administrador dos negócios corriqueiros do PPLA
Participations, confiando e conferindo a tal administrador aqueles poderes e deveres que julgar
apropriado para a operação ou condução de tais negócios;
(d) através de procuração, nomear qualquer empresa, firma, pessoa ou grupo de pessoas,
independentemente de serem nomeados direta ou indiretamente pelo conselho de administração,
para ser o procurador do PPLA Participations para tais propósitos e com tais poderes, autoridades
e discricionariedades e por um período e sujeito a condições conforme o conselho de
administração julgue adequado, e quaisquer destas procurações podem conter provisões para a
proteção e conveniência das pessoas que tratarem com tal procurador, conforme os membros do
conselho de administração julguem adequado, podendo também autorizar qualquer destes
procuradores, a subdelegar todos ou quaisquer dos poderes, autoridades e discricionariedades
concedidos a ele. Tal procurador poderá, se assim o for autorizado sob o selo do PPLA
Participations, celebrar qualquer documento ou instrumento sob o selo pessoal de tal procurador,
com o mesmo efeito produzido pela afixação do selo do PPLA Participations;
(e) providenciar para que o PPLA Participations pague todas as despesas incorridas em sua
promoção e constituição;
(f) delegar quaisquer de seus poderes (incluindo o poder de subdelegar) a um comitê nomeado pelo
conselho de administração, que poderá consistir, parcial ou integralmente, de indivíduos outros que
não sejam membros do conselho de administração, contanto que cada um destes comitês observem
as orientações que o conselho de administração possa impor a eles, e contanto que as reuniões e
procedimentos de qualquer um destes comitês sejam regidos pelas disposições do estatuto social
do PPLA Participations, até onde estes sejam aplicáveis e não tenham sido substituídos pelas
orientações impostas pelo conselho de administração;
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(g) delegar qualquer um de seus poderes (incluindo o poder de subdelegar) para qualquer pessoa,
nos termos e da forma que o conselho de administração julgar adequado;
(h) apresentar qualquer petição e fazer qualquer requerimento relacionados à liquidação ou
reestruturação do PPLA Participations;
(i) em relação à emissão de qualquer ação, pagar as comissões e corretagem conforme possa ser
permitido por lei; e
(j) autorizar qualquer empresa, firma, pessoa ou grupo de pessoas a agir em nome do PPLA
Participations para qualquer propósito específico e em relação ao mesmo, para celebrar qualquer
contrato, documento ou instrumento em nome do PPLA Participations.
Diretoria
De acordo com o estatuto social da PPLA Participations, os diretores (Officers) terão poderes e
exercerão os deveres na administração, nos negócios e assuntos da PPLA Participations, conforme
possam ser delegados a eles pelo conselho de administração periodicamente. A diretoria da PPLA
Participations não possui regimento interno próprio.
b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês
Na data deste Formulário de Referência, não há conselho fiscal instalado (nos tertmos da
legislação do país no qual a Companhia é constituída) ou qualquer comitê ou outro órgão com
funções técnicas ou consultivas.
c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus
membros, identificando o método utilizado
Na data deste Formulário de Referência, a PPLA Participations não possuía mecanismos de
avaliação de desempenho de seus órgãos ou comitês.
d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Não há atribuições específicas em relação aos membros da diretoria, somente as atribuições genéricas descritas
no estatuto social da PPLA Participations, pelo qual os diretores (Officers) terão poderes e exercerão os
deveres na administração, nos negócios e assuntos do PPLA Participations, conforme possam ser delegados a
eles pelos conselho de administração periodicamente.
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a) prazos de convocação
O estatuto social da PPLA Participations determina que uma notificação com pelo menos cinco dias de
uma assembleia geral ordinária deverá ser enviada a cada acionista que nela tenha direito a participar e
votar, mencionando a data, o local e o horário de tal assembleia e, se for o caso, o assunto a ser discutido.
Tal notificação não precisa mencionar o propósito ou propósitos de tal assembleia, exceto se assim for
exigido pelo Companies Act.
b) competências

Não há previsão expressa no estatuto social do PPLA Participations no que se refere às
competências das assembleias gerais.
c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
No escritório localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Na sede da instituição depositária: Banco Bradesco S.A., na Cidade de Deus, s/nº - Prédio Amarelo, 2º
andar, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo.
Endereços
eletrônicos:
http://www.bmfbovespa.com.br.

http://ri.pplaparticipations.com/;

http://www.cvm.gov.br;

d) identificação e administração de conflitos de interesses
O estatuto social da PPLA Participations determina que qualquer membro do conselho de administração,
ou firma ou sócio do membro do conselho de administração, ou qualquer empresa com a qual o membro
do conselho de administração seja associado, poderá agir em qualquer condição, ser empregado pelo ou
prestar serviços à PPLA Participations e tal membro do conselho de administração ou firma, sócio ou
empresa do membro do conselho de administração deverão ter direito a remuneração como se tal membro
do conselho de administração não fosse um membro do conselho de administração. Nenhuma disposição
do estatuto social da PPLA Participations deverá autorizar um membro do conselho de administração ou a
firma, sócio ou empresa do membro do conselho de administração a atuar como auditor da PPLA
Participations.
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
O estatuto social da PPLA Participations determina que um acionista poderá nomear um procurador através
de um instrumento nomeando o procurador, por escrito, (i) sendo apresentado no estatuto social da PPLA
Participations o modelo do instrumento de procuração, ou (ii) outra forma que possa ser determinada pelo
conselho de administração periodicamente.
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f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por
acionistas, indicando se a PPLA Participations admite procurações outorgadas por acionistas por
meio eletrônico
O estatuto social da PPLA Participations determina que um acionista poderá nomear um procurador através
de meios telefônicos, eletrônicos ou outros meios, conforme aprovados pelo conselho de administração
periodicamente.
g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A PPLA Participations não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias
A PPLA não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das suas assembleias.
i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por
acionistas
Não há, visto que até a presente data nunca foi solicitada à PPLA Participations tal inclusão. A PPLA
Participations poderá atender tais solicitações, caso apresentadas e observadas as disposições legais e
regulamentares, em cada caso específico.
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a) número de reuniões realizadas no último exercício social
Reuniões Ordinárias: 1
Reuniões Extrordinárias: 1
Total: 2
b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Não aplicável, pois nos acordos de acionistas que se relacionam à PPLA Participations não
há disposições que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de
membros do conselho de administração.
c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, qualquer conselheiro, ou qualquer firma ou sócio
de conselheiro ou qualquer empresa com quem qualquer conselheiro esteja associado pode agir
em qualquer condição, ser empregado ou prestar serviços para a PPLA Participations e o
referido conselheiro ou a referida firma, sócio ou empresa de conselheiro terá direito a
remuneração como se o referido conselheiro não fosse um conselheiro. Não há, no entanto,
autorização para que um conselheiro ou uma firma, sócio ou empresa de conselheiro aja como
um auditor da Companhia. Um conselheiro que esteja direta ou indiretamente interessado em
um contrato ou acordo proposto com a Companhia deverá declarar a natureza do referido
interesse, conforme exigido pela Lei de Bermudas. Após a declaração ser feita, nos termos
mencionados, e a menos que desqualificado pelo presidente da reunião pertinente do conselho,
um conselheiro pode votar acerca da celebração do contrato ou acordo.
d) se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
Não aplicável, tendo em vista que a PPLA Participations não possui uma política desta
natureza formalizada.
i.

órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado:
Não aplicável, tendo em vista que a PPLA Participations não possui uma política
desta natureza formalizada.

ii.

principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão
e à seleção de seus membros:
Não aplicável, tendo em vista que a PPLA Participations não possui uma política
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Não aplicável, pois o estatuto social da PPLA Participations não possui cláusula compromissória para a
Arbitragem
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e a PPLA Participations por meio de arbitragem.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

José Octavio Mendes Vita

Pertence apenas à Diretoria

05/05/2017

022.288.518-17

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

05/05/2017

Gustavo dos Santos Vaz

Pertence apenas à Diretoria

30/04/2018

308.901.538-25

12 - Diretor de Relações com
Investidores

30/04/2018

Sim

0%

Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO 2020

2

899.745.067-00

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2019

Sim

100.00%

John Huw Gwili Jenkins

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO de 2020

7

234.539.518-40

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

30/04/2019

Guillermo Ortiz Martínez

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO 2020

4

000.000.000-00

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2019

Sim

100.00%

Mark Clifford Maletz

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO de 2020

4

111.111.111-11

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2019

Sim

100.00%

Claúdio Eugênio Stiller Galeazzi

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO 2020

7

381.876.128-00

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

30/04/2019

Sim

100.00%

0
Sim

0%

0

100.00%
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Roberto Balls Sallouti

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO 2020

8

135.962.478-37

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2019

Sim

100.00%

Nelson Azevedo Jobim

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO de 2020

4

059.071.870-34

20 - Presidente do Conselho de
Administração

30/04/2019

Sim

100.00%

Experiência profissional / Critérios de Independência
José Octavio Mendes Vita - 022.288.518-17
MD Partner do BTG Pactual e membro do Comitê de Gestão Brasil. Trabalha no nosso escritório de São Paulo. Vita foi co-responsável pela área de Investment Banking do BTG Pactual. Vita ingressou no Pactual
em 1989 e tornou-se sócio em 1993. Antes de ingressar no Pactual, trabalhou na área de Finanças Corporativas do Bankers Trust Company of Brazil e no Morgan Guaranty Trust Company of New York. Vita é
bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e obteve seu MBA pela Wharton Business School.// O Sr.José Octavio Vita declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos,
não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Gustavo dos Santos Vaz - 308.901.538-25
É funcionário do BTG Pactual desde 2009, baseado no escritório do São Paulo, atualmente é Executive Director do Partnership Office. Ele atuou como analista financeiro da BMW do Brasil Ltda de 2007 até 2009,
principalmente na área de Controladoria, quando ingressou no BTG para ser responsável pelo Partnership Office, desempenhando, dentre outras atividades, a função de relação com investidores junto aos Sócios e
Associados do BTG Pactual . Gustavo graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006.//O Sr. Gustavo dos Santos Vaz declarou, para todos os fins de direito que,
nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo - 899.745.067-00
Formou-se bacharel e mestre em Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1987 e 1994, respecti-vamente. Possui Doutorado e PHD pela Universidade de Princeton. Atuou como professor
assistente na Universidade de Harvard entre 1998 e junho de 2003, como Professor Adjunto na INSEAD, na França em 2002. Em 2003 atuou como Profes-sor Assistenta na Universidade de Columbia, nos Estados
Unidos, bem como Diretor de Estudos Especiais do Banco Central do Brasil entre agosto de 2003 e junho de 2005. Após sua saída do Banco Central, atuou como Diretor Executivo do Fundo Monetário Internacional
– FMI até abril de 2007. Atualmente ocupa o cargo de Diretor e Economista chefe do Banco BTG Pactual S.A. e de Professor Assistente na Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro.// O Sr. Edurado Loyo
declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a
CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
John Huw Gwili Jenkins - 234.539.518-40
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Partner do Grupo BTG Pactual. É atualmente o Vicê Presidente do Conselho de Administração do Banco BTG Pactual e membro do Conselho de Administração da PPLA Participations Ltd. Executivo do UBS
Investment Bank de 1996 a 2007 ocu-pou diversas posições na instituição, onde foi Presidente de janeiro de 2006 a setembro de 2007 e CEO de julho de 2005 a setembro de 2007. Anteriormente Jenkins foi de
Chefe Global de Equities, e Chefe de Equities para Américas, Chefe Adjunto de Equities para EUA, Chefe de Equities para Ásia e Pacífico e Chefe de Equities para Ásia. Antes de ingressar no UBS tra-balhou no
BZW de 1986 a 1996 e no Hill Samuel em 1986. Grande parte de sua carreira se desenvolveu na Ásia e nos Es-tados Unidos. Jenkins é graduado pela Liverpool University com MBA pela London Business School.//
O Sr. John Huw Gwili Jenkins declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Guillermo Ortiz Martínez - 000.000.000-00
Formou-se bacharel em economia na Universidad Nacional Autónoma de México e tem Mes-trado e Doutorado em economia na Universidade de Stanford. Atualmente, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de
Administração da BTG Pactual Casa de Bolsa México, além de fazer parte Conselho da Weatherford International (uma grande empresa petrolífera e de equipamentos baseada em Genebra) e de diversas empresas
mexicanas (in-cluindo Mexichem, ASUR, Grupo Comercial Chedraui e VITRO). Desempenhou importantes cargos, como Diretor Executivo no Fundo Monetário Internacional (FMI) entre 1984 e 1988, além de
Presidente do Banco do México entre 1998 e 2009.// O Sr. Guillermo Martínez declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção criminal,
qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou
inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Mark Clifford Maletz - 111.111.111-11
Mark Clifford Maletz é parceiro sênior da Harvard Business School, Chairman Emeritus do EastWest Institute e membro do conselho do Global Capacity. O Sr. Maletz ocupa, também, o cargo de membro do Comitê
Executivo da EastWest Institute e membro do Comitê da Academia de Artes de Boston. Foi, anteriormente, sócio do McKinsey & Company na área de M&A e atuou no Banco BTG Pactual S.A. na área de investment
banking, asset e wealth management, tendo inclusive se tornado sócio do Banco BTG Pactual S.A. É formado em Ciências Cognitivas e da Computação pela Universidade de Michigan e pelo Instituto Industrial de
Tecnologia e professor no Babson College na área de empreendimento corporativo, tendo desenvolvido diversos estudos e teorias sobre tal área de estudo. //Membro do Conselho de Administração da BTG Pactual
Participations Ltd.; membro do Conselho de Administração do Global Capacity e Presidente Emérito do East West Institute. //O Sr. Mark Clifford Maletz declara para todos os fins de direito que, nos últimos cinco
anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Claúdio Eugênio Stiller Galeazzi - 381.876.128-00
Ao longo de sua carreira concentrou suas atividades profissionais em administração e gestão de empresas, bem como foi membro de conselhos de administração de companhias abertas e atuou na reestruturação
de grandes empresas. Ele foi Di-retor Superintendente/Executivo das subsidiárias brasileira e argentina da empresa Drew Chemical Corp entre 1961 e 1967, bem como presidente da Cesbra, John Sommers (Joint
Venture entre a British Petroleum e a Brascan) e também vice-presidente da British Petroleum Mineração no Brasil no período de 1987 a 1990. Atuou ainda, em diversos processos de re-estruturação de empresas
como: Artex (1997-presente), Mococa (1995-1996), Vila Romana (1994-1995), Cecrisa (1991-1993), Lojas Americanas (1998-2000) e CDB - Grupo Pão Açúcar (2008-2010), entre outras. Foi também, Presidente do
Conselho Nacional do SESI, a diretoria da Fiesp, conselheiro do IEL (Instituto Euvaldo Lodi), vice-presidência da ANFAC (Associação Nacional de Factoring), sendo que hoje também é Diretor do MAM SP (Museu de
Arte Moderna).// O Sr. Claudio Galeazzi declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena
em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Roberto Balls Sallouti - 135.962.478-37
É o Diretor responsável pela área administrativa da Companhia e Partner do BTG Pactual, baseado no escritório de São Paulo. É Membro dos Comitês Executivos Global e Brasil da Companhia. Sallouti ingressou
no Banco Pactual em 1994 e se tornou Partner em 1998. Entre 1999 e 2003, desempenhou a função de responsável de Renda Fixa em Mercados Locais Brasileiros. Foi ainda diretor responsável de Renda Fixa
Internacional e Mercados Emergentes de 2003 a 2006. Posterior-mente à venda Banco Pactual ao UBS, Sallouti passou a desempenhar as funções de responsável pela área administrativa do UBS Pactual e
Gerente Adjunto da área de Renda Fixa de Mercados Emergentes e de FICC (Renda Fixa, Câmbio e Commodities) para América Latina, entre 2006 e 2008. É bacharel em Economia, com especialização em
Finanças e Marke-ting pela University of Pennsylvania, Wharton School. É membro do conselho de administração da BTG Pactual Securitiza-dora S.A. (desde 18 de setembro de 2009) e do Banco PAN S.A. (desde
02 de junho de 2011).// O Sr. Roberto Sallouti declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção criminal, qualquer condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
Nelson Azevedo Jobim - 059.071.870-34
Graduou-se em 1968 como Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ocupou os cargos de Ministro da Justiça, Ministro da Defesa, membro
e Presidente do Superior Tribunal Federal, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, possuindo exten-sa experiência jurídica e tendo atuando como advogado
de1969 a 1994; de 2006 a 2007; e de 2011 até o presente momento// O Sr. Nelson Jobim declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenção
criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Descrição da Condenação

José Octavio Mendes Vita - 022.288.518-17
N/A
Gustavo dos Santos Vaz - 308.901.538-25
N/A
Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo - 899.745.067-00
N/A
John Huw Gwili Jenkins - 234.539.518-40
N/A
Guillermo Ortiz Martínez - 000.000.000-00
N/A
Mark Clifford Maletz - 111.111.111-11
N/A
Claúdio Eugênio Stiller Galeazzi - 381.876.128-00
N/A
Roberto Balls Sallouti - 135.962.478-37
N/A
Nelson Azevedo Jobim - 059.071.870-34
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Vide item 12.7/8 do Formulário de Referência do Banco BTG Pactual, uma vez que a Companhia adota políticas aplicáveis
ao conglomerado financeiro do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pela gestão dos ativos detidos
indiretamente pela PPLA Participations.
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem relações conjugais, união estável ou parentesco até o segundo grau entre os administradores da PPLA
Participations listados no item 12.5/6 deste Formulário de Referência, entre os administradores da PPLA Participations e
administradores de controladas diretas ou indiretas da PPLA Participations, entre os administradores da PPLA
Participations ou de suas controladas diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos da PPLA Participations e
entre os administradores da PPLA Participations e administradores de sociedades controladoras diretas e indiretas da
PPLA Participations.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

135.962.478-37

Controle

Controlador Direto

135.962.478-37

Controle

Controlador Direto

135.962.478-37

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor

Roberto Balls Sallouti
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

PPLA GP Management Ltd.
Acionista
Observação

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Roberto Balls Sallouti
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

PPLA GP Management Ltd.
Acionista
Observação

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Roberto Balls Sallouti
Membro do Consleho de Administração
Pessoa Relacionada

PPLA GP Management Ltd.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Acionista
Observação
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui acordos (inclusive apólices de seguros) estabelecendo o pagamento ou
o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou à PPLA
Participations, de penalidades impostas por agentes estatais, nem acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções.
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12.12 - Outras informações relevantes
Assembleias e demais deliberações realizadas nos últimos 3 (três) anos
ASSEMBLEIA

DATA

Assembleia Geral Odinária

30/04/2018

Assembleia Geral Odinária

30/04/2019

Assembleia Geral Extraordinária

20/08/2019

Assembleia Geral Extraordinária

18/03/2020

Assembleia Geral Odinária

30/04/2020

Leis de Bermudas
A PPLA Participations e suas subsidiárias acredita que é de suma importância que seus acionistas sejam
tratados com igualdade e tenham o devido acesso e direito de regresso contra a PPLA Participations. As
Bermudas foram escolhidas como o local de constituição da PPLA Participations por vários motivos, entre
eles sua capacidade de aceitação de Partners, que são domiciliados ao redor do mundo, bem como
potenciais investidores. A PPLA Participations e suas subsidiárias acredita que a lei societária estabelecida
em Bermudas, associada às disposições do estatuto social da PPLA Participations, oferece um nível
adequado de proteção e direitos. A PPLA Participations é uma sociedade isenta constituída segundo o
Companies Act. Os direitos dos acionistas da PPLA Participations e das pessoas que se tornarão detentores
de BDRs são regidos pelas leis de Bermudas e pelo memorando de constituição e estatuto social da PPLA
Participations. Essas disposições do estatuto social não podem ser aditadas ou modificadas sem a aprovação
da maioria dos titulares das Ações Classe A da PPLA Participations.
Segue um resumo das principais disposições das leis de Bermudas e dos atos constitutivos da PPLA
Participations não discutidos anteriormente.
Assembleia Geral
Segundo as leis de Bermudas, uma sociedade é obrigada a realizar no mínimo uma assembleia geral a cada
exercício civil, a não ser que os acionistas decidam por dispensar tal exigência. As leis de Bermudas
estabelecem que uma assembleia extraordinária poderá ser convocada pelo conselho de administração e
deve ser convocada mediante solicitação dos acionistas que detiverem no mínimo 10,0% do capital social
integralizado da PPLA Participations com direitos de voto. As leis de Bermudas também exigem que os
acionistas recebam convocação com no mínimo cinco dias de antecedência da assembleia geral, mas que a
omissão acidental em entregar a convocação a qualquer pessoa não invalida os trabalhos na assembleia. O
estatuto social da PPLA Participations estabelece que o conselho de administração poderá convocar
assembleias ordinárias ou extraordinárias. De acordo com o estatuto social, cada acionista terá de receber
notificação com no mínimo 5 dias de antecedência da assembleia ordinária e no mínimo 5 dias de
antecedência de qualquer assembleia extraordinária. Segundo as leis de Bermudas, o número de acionistas
para constituir quorum em qualquer assembleia de acionistas é determinado no estatuto social.
O estatuto social da PPLA Participations estabelece que a presença, pessoalmente ou por procurador, dos
detentores de Ações Classe C da PPLA Participations constituem quorum em qualquer assembleia geral de
acionistas, exceto com relação a qualquer questão que exija a aprovação dos detentores de Ações Classe A,
Classe B e Classe D da PPLA Participations, em cada caso, votando como uma única classe, caso em que
duas ou mais pessoas presentes pessoalmente no início da assembleia e representando pessoalmente ou por
procuração mais de 50,0% (ou um terço no caso de qualquer deliberação referente à alterações nos direitos
de qualquer classe das ações) do total de Ações Classe A, Classe B e Classe D, quando aplicável, do PPLA
Participations emitidas constituirão quorum para a deliberação de assuntos.

Internal Use Only
PÁGINA: 155 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

12.12 - Outras informações relevantes

Os titulares de não menos que 5,0% dos direitos de voto totais de todos os acionistas ou 100 acionistas, o
que for menor, podem exigir dos conselheiros que incluam na convocação para a próxima assembleia de
uma empresa qualquer deliberação que possa e deva ser enviada adequadamente. Além disso, essas pessoas
também podem exigir que os conselheiros circulem uma declaração aos demais acionistas sobre qualquer
assunto que se proponha a ser apreciado em qualquer assembleia geral.
Acesso aos Livros e Registros e Divulgação de Informações
O público em geral tem o direito de inspecionar os documentos públicos de uma empresa disponíveis no
escritório do Oficial do Registro Comercial em Bermudas. Esses documentos incluem seu memorando de
constituição, incluindo seus objetos e poderes, e qualquer alteração ao seu memorando de constituição. Os
acionistas têm o direito adicional de inspecionar o certificado de constituição, estatuto social da empresa,
atas de assembleias e demonstrações financeiras auditadas da empresa. O registro dos sócios de uma
empresa também está aberto para análise pelos acionistas e o público em geral sem ônus. A empresa é
obrigada a manter o registro de suas ações em Bermudas, mas pode, sem prejuízo das disposições legais de
Bermudas, estabelecer uma filial fora de Bermudas. A PPLA Participations mantém um registro de ações
em Hamilton, Bermudas. A empresa é obrigada a manter na sua sede um registro de seus diretores e
conselheiros que seja aberto para inspeção por pelo menos duas horas por dia pelo público, sem ônus. A
legislação de Bermudas não estabelece, contudo, um direito geral aos acionistas para inspecionarem ou
obterem cópias de quaisquer outros registros corporativos.
Ações do Conselho
Nos termos da legislação de Bermudas, segundo o direito consuetudinário, os conselheiros de uma empresa
de Bermudas têm obrigação fiduciária para com a empresa e não para com os acionistas. Além disso, o
Companies Act impõe um dever específico de os conselheiros e diretores de uma empresa de Bermudas
atuarem honestamente e de boa fé com vista aos melhores interesses da empresa e os obriga a exercer o
cuidado, diligência e habilidade que uma pessoa razoavelmente prudente exerceria em circunstâncias
semelhantes. O Companies Act também impõe vários deveres aos executivos de uma empresa com relação
a determinadas matérias de gestão e administração da empresa.
Os negócios da PPLA Participations devem ser administrados pelo seu conselho de administração, sujeitos
a qualquer aprovação requerida pelo detentor de Ações Classe C, Classe A, Classe B ou Classe D, de acordo
com o caso, conforme especificado abaixo. Não há qualquer requerimento no estatuto social ou na
legislação das Bermudas que exija que um administrador detenha qualquer Ação ou que os administradores
devam se retirar alcançada tal idade. O estatuto social prevê que o conselho de administração será
constituído de 5 a 11 administradores. As ações devem ser aprovadas pela maioria dos conselheiros
presentes e com direito a voto em uma reunião do conselho de administração convocada corretamente. A
maioria dos conselheiros no cargo constitui um quórum, sendo que o detentor da Ação Classe C da PPLA
Participations pode solicitar a presença de um conselheiro específico para atingir o quórum. O conselho de
administração é escolhido de acordo com o estatuto social e os termos do acordo de acionistas dos Membros
do Consorcio.
Aditamento ao Memorando de Constituição e Estatuto Social
A legislação de Bermudas prevê que o memorando de constituição de uma empresa pode ser alterado por
deliberação aprovada em assembleia geral de acionistas da qual uma notificação tenha sido entregue. Uma
alteração ao memorando de constituição que não seja um aditamento que altere ou reduza o capital social
de uma empresa também requer a aprovação do Ministro das Finanças de Bermudas, que pode conceder ou
recusar a aprovação a seu critério. O estatuto social prevê que nenhum estatuto social seja revogado,
alterado ou modificado e nenhum estatuto social novo será feito, a não ser que tenha sido aprovado por uma
deliberação do conselho de administração e por uma deliberação dos titulares de Ações Classe C do PPLA

Internal Use Only
PÁGINA: 156 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

12.12 - Outras informações relevantes
Participations. A rescisão, alteração ou modificação de estatuto social também exige o voto favorável da
maioria dos titulares de ações com direito a voto Classe A e/ou Classe D do PPLA Participations como uma
única classe, como descrito abaixo. No âmbito da legislação de Bermudas, os detentores de um total de no
mínimo 20,0% do valor nominal do capital social de uma empresa ou qualquer classe de ações do capital
social emitida têm o direito de apelar à Suprema Corte de Bermudas pedindo a anulação de qualquer
alteração do memorando de constituição aprovado pelos acionistas em qualquer assembleia geral, que não
seja um aditamento que altere ou reduza o capital social de uma empresa. Quando esse pedido for feito, o
aditamento só se torna eficaz na medida em que seja homologado pela Suprema Corte de Bermudas. O
pedido de anulação de um aditamento ao memorando de constituição ou de continuidade deve ser feito
dentro de 21 dias após a data em que a deliberação alterando o memorando de constituição da empresa for
aprovada e pode ser feito em nome das pessoas habilitadas a fazer o pedido, por um ou mais dos seus
membros conforme possa ser designado por escrito para esse efeito. Nenhum pedido poderá ser feito por
pessoas que votaram a favor do aditamento.
Descontinuidade
Segundo as leis de Bermudas, uma empresa isenta poderá ser extinta e continuar em uma jurisdição fora de
Bermudas como se tivesse sido constituída sob as leis daquela outra jurisdição. O estatuto social do PPLA
Participations prevê que o conselho de administração do PPLA Participations pode exercer todos os poderes
extinguíveis em outra jurisdição, sem a necessidade de qualquer autorização dos titulares das Ações Classe
A, Classe B ou Classe D do PPLA Participations.
Aquisição de Ações
Uma empresa isenta em Bermudas pode adquirir os negócios de outra empresa isenta em Bermudas ou de
uma empresa constituída fora de Bermudas quando os negócios da empresa-alvo estiverem dentro dos
objetos da empresa adquirente, conforme estabelecido em seus atos constitutivos.
A fusão ou a incorporação de uma companhia sediada em Bermudas com uma outra companhia ou empresa
(outras além de certas afiliadas) requer tal operação a aprovação pelo conselho de administração e os
acionistas. Cada Ação deve conter o direito a voto relativo a tais transações, caso contrário, contém direito
a voto. Sujeito ao disposto acima, a aprovação de 75% dos acionistas votantes em uma assembleia geral é
requerida para aprovar o acordo de fusão ou de incorporação e, o quorum para tal assembléia deve ser de
duas pessoas que detenham ou representem mais de um terço das Ações emitidas pelo PPLA Participations.
Uma votação separada por classe será requerida se a incorporação proposta resultar em uma alteração nos
direitos de qualquer classe de ações.
Nos termos das leis de Bermudas, no acontecimento de uma fusão ou incorporação de uma companhia
sediada em Bermudas, com outra companhia ou empresa, um acionista registrado da empresa sediada em
Bermudas que não tenha votado a favor de tal operação e não esteja satisfeito com o valor que lhe foi
oferecido, pode, dentro de um mês da notificação da assembléia, peticionar à Suprema Corte de Bermudas
para que seja reavaliado o valor oferecido por tal Ação.
O Companies Act prevê um procedimento conhecido como "acordo de composição". Um acordo de
composição poderia ser efetuado por meio da obtenção da concordância da empresa e dos titulares de
quaisquer ações representativas no agregado de uma maioria em número e de pelo menos três quartos em
valor dos acionistas detentores de ações presentes e com direito a voto em uma assembleia ocorrida e
ordenada judicialmente para levar a termo o acordo de composição. O acordo de composição deve então
ser sancionado pela Suprema Corte de Bermudas, que pode incluir disposições para quaisquer pessoas que
divirjam do acordo de composição, dentro do tempo e da maneira que forem estabelecidos pela Suprema
Corte de Bermudas. Se um acordo de composição receber todas as aprovações e sanções necessárias
mediante apresentação da ordem judicial para o Oficial de Registro Comercial em Bermudas, todos os
detentores de ações poderão ser obrigados a vender suas ações, nos termos do acordo de composição.
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A legislação de Bermudas prevê que, se uma oferta de ações de uma empresa for feita e, dentro de quatro
meses da oferta, os titulares de no mínimo 90,0% das ações que são objeto da oferta aceitarem, o ofertante
poderá exigir por notificação que os acionistas não ofertantes transfiram suas ações nos termos da oferta.
Os acionistas dissidentes poderão requerer a objeção da transferência à Suprema Corte de Bermudas dentro
de um mês da notificação de objeção à transferência.
Adicionalmente, de acordo com as leis de Bermudas, quando uma ou mais partes não detiver menos que
95,0% das ações ou classe de ações de uma empresa, os titulares poderão, nos termos de uma notificação
feita aos acionistas ou classe de acionistas restantes, adquirir as ações desses acionistas ou classe de
acionistas restantes. Quando esta notificação for dada, o adquirente tem o direito e a obrigação de adquirir
as ações dos demais acionistas nos termos estabelecidos na notificação, a menos que um acionista
remanescente, no prazo de um mês após a recepção da notificação, apele à Suprema Corte de Bermudas
para uma apreciação do valor de suas ações. Esta disposição só se aplica quando a parte adquirente oferecer
as mesmas condições a todos os detentores de ações cujas ações estejam sendo adquiridas. As disposições
acima constantes do Bermuda Companies Act serão aplicáveis de acordo com cada classe de ações.
Direito de Avaliação e Processos de Acionistas
No âmbito da legislação de Bermudas, em caso de fusão ou incorporação de uma empresa de Bermudas
com outra empresa ou sociedade, um acionista registrado da empresa em Bermudas que não esteja satisfeito
com o justo valor que tenha sido ofertado pelas suas ações pode, no prazo de um mês da emissão da
notificação da assembleia de acionistas que apreciar a fusão, apelar à Suprema Corte de Bermudas para
avaliar o valor justo das suas ações.
As ações coletivas e ações derivadas não estão geralmente disponíveis aos acionistas nos termos da
legislação de Bermudas. Os tribunais de Bermudas, no entanto, normalmente permitirão que um acionista
ajuíze uma ação em nome de uma empresa visando remediar um prejuízo, quando o ato imputado dessa
alegação estiver fora do poder corporativo da empresa, for ilegal ou resultar na violação do memorando de
constituição da empresa ou de continuidade ou no estatuto social. Além disso, os tribunais de Bermudas
examinarão os atos que alegadamente constituem uma fraude contra os acionistas minoritários ou, por
exemplo, um ato que requeira a aprovação de um percentual maior dos acionistas da empresa do que aquele
que realmente aprovado.
Quando os negócios de uma empresa estiverem sendo conduzidas de forma opressiva ou prejudicial aos
interesses de uma parte dos acionistas, um ou mais acionistas pode recorrer aos tribunais de Bermudas para
obter uma sentença que regule o comportamento dos negócios futuros da empresa ou obrigando a compra
das ações de qualquer acionista por outros acionistas ou pela empresa.
Agente de Transferência e de Registro
Um registro dos titulares de ações da PPLA Participations será mantido pela Codan Services Limited em
Bermudas
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
a) objetivos da política ou prática de remuneração:
A PPLA Participations não possui uma política ou um plano de remuneração, pois os membros do conselho
de administração e da diretoria usualmente renunciam à remuneração.
Em relação ao conselho de administração, o estatuto social da PPLA Participations determina que a
remuneração (se houver) dos membros do conselho de administração deverá ser determinada pelo conselho
de administração e deverá acumular diariamente. Os membros do conselho de administração também
poderão ser ressarcidos de todas as despesas de viagem, hospedagem e outras despesas apropriadamente
incorridas por eles para participar e retornar de reuniões do conselho de administração, de qualquer comitê
nomeado pelo conselho de administração, assembleias gerais da PPLA Participations ou em assuntos
relacionados aos negócios da PPLA Participations ou aos seus deveres como membros do conselho de
administração em geral.
Em relação à diretoria, o estatuto social da PPLA Participations determina que os diretores receberão a
remuneração determinada pelo conselho de administração.
b) composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo prazo
da PPLA Participations:
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da PPLA Participations:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho
Fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Os administradores da Companhia não possuem remuneração.
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de remuneração, tampouco
irão receber para o exercício social corrente.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
a) termos e condições gerais:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
b) principais objetivos do plano:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
c) forma como o plano contribui para esses objetivos:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
d) como o plano se insere na política de remuneração da PPLA Participations
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
e) como o plano alinha os interesses dos administradores e da PPLA Participations a curto, médio e
longo prazo
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
f) número máximo de ações abrangidas
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
g) número máximo de opções a serem outorgadas
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
h) condições de aquisição de ações
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
j) critérios para fixação do prazo de exercício
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
k) forma de liquidação
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
l) restrições à transferência das ações
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos da PPLA Participations sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations Ltd nunca receberam qualquer
espécie de remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
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13.6 - Opções em Aberto
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie
de remuneração.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie
de remuneração.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções
a) modelo de precificação
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie
de remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
b) dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie
de remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie
de remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
d) forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie
de remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer
espécie de remuneração, tampouco irão receber para o exercício social corrente.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas poradministradores e conselheiros fiscais - por órgão:

PPLA Participations
Órgãos da PPLA
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal
Total de Ações

Ações Preferenciais Classe
A
-

Ações Preferenciais Classe
B
-

Ações Preferenciais Classe
C
-

Ações Preferenciais Classe
D
-

PPLA Partnerco
Órgãos da PPLA
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal
Total de Ações

Ações
-
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
Não aplicável, pois aos administradores da PPLA Participations não foram conferidos planos de previdência
em função do desempenho de suas atividades.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de remuneração,
tampouco irão receber para o exercício social corrente.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
Não aplicável, pois não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou
de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

Não aplicável, pois os administradores da PPLA Participations nunca receberam qualquer espécie de
remuneração pelo exercício de suas atividades na PPLA, não existindo valores reconhecidos como
remuneração dos administradores da PPLA Participations no resultado de controladores, diretos ou
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da PPLA Participations.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

As informações consideradas relevantes acerca da presente seção foram informadas nos itens anteriores.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
a) Empregados:
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui empregados.
b) Terceirizados
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui terceirizados.
c) índice de rotatividade
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui empregados.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui empregados ou terceirizados.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

a) política de salários e remuneração variável
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui empregados.
b) política de benefícios
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui empregados.
c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores
Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui empregados.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui relações com sindicatos.

PÁGINA: 180 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Não aplicável, pois a PPLA Participations não possui empregados.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Bermuda

Sim

PPLA GP Managment Ltd.
11.119.352/0001-87

Não

29/12/2010

Não
0
Classe ação

0,000%

1

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

0,001%

1

0,001%

99,999%

2.814.666

99,999%

OUTROS
0

0,000%

2.814.666

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

2.814.667

100,000%

2.814.667

100,000%

Classe ação
TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 30/09/2017

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

PPLA GP Managment Ltd.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

11.119.352/0001-87

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Não

02/12/2015

OUTROS

PPLA Partnerco Ltd
Não
Sim

Roberto Balls Sallouti

100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Fisica

135.962.478-37

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL

100

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0

0,000

49.665

14,190

42.700

12,200

86.905

24,830

PPLA Partnerco Ltd
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Antônio Carlos Canto Porto Filho
468.306.778-15
Não
49.665

14,190

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Guilherme da Costa Paes
959.629.487-34
Não
42.700

12,200

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Marcelo Kalim
185.178.498-50
Não
86.905

24,830

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0

0,000

68.285

19,510

PPLA Partnerco Ltd
OUTROS

0

0,000

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

102.445

29,270

0

0,000

350.000

100,000

Renato Monteiro dos Santos
265.065.788-07
Não
68.285

19,510

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Roberto Balls Sallouti
135.962.478-37
Não
102.445

29,270

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

350.000

100,000
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

18/03/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

8

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

2.814.666

100,000%

Preferencial Classe A

938.222

100,000000%

Preferencial Classe B

1.876.444

100,000000%

Preferencial Classe C

0

0,000010%

Preferencial Classe D

0

0,000000%

Total

2.814.666

100,000%
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Estrutura de Governança – PPLA Investments LP

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
(%) Participação Acionária

Marcelo Kalim

Roberto Balls Sallouti

24.83%

Guilherme da Costa Paes

29.27%

Antonio Carlos Canto Porto
Filho

Renato Monteiro dos Santos

14.19%

12.20%

19.51%

PPLA Partnerco Ltd.**
100%

Free Float***

PPLA GP
Management Ltd.

Total 100.00%
Votante: 3.2%

BTG MB Investments LP

Votante: 96.8%

PPLA
Participations Ltd.

Sócios*
Total: 0.007%

100%
Total 99.99%

PPLA Bermuda LP
Holdco Ltd.

General
Partner

Total:0,003%

PPLA Investments LP

*O percentual corresponde às ações de emissão da PPLA Investments LP detidas diretamente pelos Sócios adquiridas por meio de seus veículos de investimento no mercado de
capitais. Além disso, esclarecemos que o Sr. André Santos Esteves detém diretamente um montante aproximado de aproximadamente 0,34% do total das ações emitidas pela PPLA
Investments LP.
** Os investimentos detidos por cada acionista final ocorrem por meio de seus correspondentes smart funds. Os nomes acima mencionados são apenas para fins informativos.
2 de
*** O free float inclui a participação acionária detida pelos membros do consórcio e sócios participantes e as ações adquiridas a mercado por veículos de investimento, veículos
sócios ou pela Companhia, incluindo uma participação indireta na PPLA Investments LP detida pelo Sr. André Santos Esteves de, aproximadamente, 5,6%. PÁGINA: 187 de 261
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PPLA Investments LP

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
PPLA Investments LP
(Bermuda)
100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund I LP
(Cayman)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund I LLC
(Delaware)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund I Feeder
LLC (Delaware)
29.9%

1.02%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IA LP
(Cayman)

23.62%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IB LP
(Cayman)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IA LLC
(Delaware)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IB LLC
(Delaware)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IA
Feeder LLC (Delaware)
16.0%

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IB
Feeder LLC (Delaware)

21.67%

BCRE Develop.
Fund II LP.

100%

100%

BTG Loanco LLC
(Delaware)

BTG Pactual Proprietary
Feeder (1) Ltd. (Cayman)

66.7%

BCRE Develop.
Fund II FIP

100%

BTGI Stigma
LLC (Delaware)

100%

BTGI Equity
Investments
LLC (Delaware)

22.1%

BTG Pactual Principal
Investments FIP
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PPLA Investments LP

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
(%) Participação Acionária

PPLA Investments LP
(Bermuda)

Operating Companies
Loan

100%

1.02%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund I LP
(Cayman)

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IA LP
(Cayman)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund I LLC
(Delaware)

23.62%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IB LP
(Cayman)

100%

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IA LLC
(Delaware)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IB LLC
(Delaware)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund I Feeder
LLC (Delaware)

100%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IA
Feeder LLC (Delaware)

29.87%

BTG Pactual Brazil
Investment Fund IB
Feeder LLC (Delaware)

15.98%

22.1%

85.7%

BTG Pactual Principal
Investments FIP

100%

NPA Empreendimentos e
Participações

8.9%

Universo Online S.A.

29.9%

BodyTech Participações
S.A.

30%

BT Fit

100%

KMI SPE
Empreendimentos e
Participações S.A.

32%

Latte Saneamento e
Participações S.A.

20%

DSB II Serv. De
Oil GasS.A.
50%

Bravante

4
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PPLA Investments LP

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
(%) Participação Acionária

PPLA Investments LP
(Bermuda)

Operating Companies
Loan

100%

BTG Pactual Proprietary
Feeder (1) Ltd. (Cayman)

100%

BTGI Stigma
LLC (Delaware)

100%

100%

FIP Bravo

FIP Beira Rio

100%

FIP Santana

BRPEC

50%

SPE Holding
Beira Rio

100%

FIP Turquesa

30.43%
100%

TAGME

4.40%
Latte Saneamento
e Participações
S.A.

88.08%

Phosfaz
Mineração S.A.
(B&A)

100%

Harpia Omega
Participações
S.A.

100%

BTGI VII
Participações
S.A.

100%

BTGI VIII
Empreend. e
Part. S.A.
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PPLA Investments LP

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
(%) Participação Acionária

PPLA Investments LP
(Bermuda)

Operating Companies

100%

BTG Pactual Proprietary
Feeder (1) Ltd. (Cayman)

100%

BTGI Equity
Investments
LLC (Delaware)

32,75%

BTGI
Investimentos
Florestais S.A.
26,27%

Timber IX
Participações
S.A.

74,17%

Fazendas Princesa
+ Valor + Santa
Maria + Paraná II

26,67%

Timber XI SPE
S.A.

100%

Fazenda Monte
Carlo + Pueblo
II

26,67%

26,67%

BTGI Santa
Terezinha
Holding S.A.

Fazenda
Corisco
Participações
S.A.

100%

SCFlor
Empreendimenttos
Agrícolas Ltfa

100%

São Louranço
Empreendimentos
Florestais S.A.

26,67%

Timber XII

74.1%

Sapopema SPV

26,67%

Timber VII

100%

Fazenda
Pradaria

1%

Kloof
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

Não aplicável, pois a PPLA Participations não é parte em quaisquer Acordos de Acionista, tampouco sua
Controladora.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

Conforme Fato Relevante divulgado em 28 de dezembro de 2018, o Sr. Marcelo
Kalim celebrou contrato para transferir a integralidade de sua participação acionária
na PPLA Partnerco Ltd., o veículo de controle do PPLA Participations Ltd. (“PPLA
Partnerco”). Com o objetivo de recompor o grupo de controle da PPLA Participations,
o Sr. André Esteves ingressará na PPLA Partnerco, companhia na qual nenhum
acionista poderá ser detentor de uma participação acionária superior a 30% até 31 de
dezembro de 2022. Em razão do exposto acima e uma vez obtidas todas as aprovações
societárias e regulatórias aplicáveis, o grupo de controle do Grupo passará a ser
composto pelos seguintes Partners: (i) Roberto Sallouti, (ii) Renato Santos, (iii)
Antonio Porto, (iv) Guilherme Paes, e (v) André Esteves. Adicionalmente, o Sr.
Marcelo Kalim renunciou, na referida data, a seu cargo de Presidente do Conselho de
Administração da PPLA Participations. Dessa forma, referido cargo passará a ser
ocupado pelo Sr. Nelson Jobim, atual membro do Conselho de Administração da
PPLA Participations. A eficácia das alterações descritas acima encontra-se
condicionada à obtenção das aprovações societárias e regulatórias pertinentes,
conforme aplicável.
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15.7 - Principais Operações Societárias

(i) Da PPLA Participations:
Em 24 de setembro de 2018 a Companhia divulgou Fato Relevante, informando (i) ter submetido à B3
um plano para a descontinuidade do Programa de BDRs da Companhia; e (ii) que, após concluída a
Descontinuidade do Programa de BDRs, a Companhia tomaria as providências para o cancelamento do
seu registro como emissor estrangeiro e de seu Programa de BDR, perante a CVM, bem como o
cancelamento de sua listagem e admissão à negociação na B3 das Units.
Ato contínuo, em 9 de abril de 2019 a Companhia divulgou um novo Fato Relevante, informando que
os procedimentos e condições diferenciados para a Descontinuidade do Programa de BDRs foram
aprovados pela B3 e referendados pela CVM em 4 de abril de 2019, nos termos do Ofício
101/2019/CVM/SRE/GER-1. Dessa forma, em 10 de abril de 2019 foi publicado “Edital de Oferta
Pública para Aquisição de Units e BDRTs para Descontinuidade Voluntária do Programa de
Certificados de Depósito de Ações – BDR Nível III de Emissão da PPLA Participations Ltd.”
(“Edital”), com a BTG Pactual Holding S.A. na qualidade de ofertante.
Nesse contexto, em 25 de abril de 2019 a Companhia recebeu correspondência subscrita por
investidores, representando mais de 10% das Units e BDR’s da PPLA Participations em circulação no
mercado, por meio da qual foi solicitada a convocação de Assembleia Geral Especial (“AGE”) para
deliberar sobre a realização de nova avaliação para determinação do valor das Units e BDR’s.
Ocorre que, em 2 de maio de 2019, no âmbito da oferta pública de aquisição de Units e BDR’s (“OPA” ou
“Oferta”), a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) realizou as seguintes solicitações: (i) aditamento do
edital da OPA, de modo que o mesmo passe a incluir informações quanto às transações entre partes
relacionadas, empréstimo e capitalização nos termos divulgados em Fato Relevante de 9 de abril de 2019, (ii)
atualização pelo avaliador, do valor da Companhia no laudo de avaliação, com base nas últimas demonstrações
financeiras disponibilizadas pela Companhia, até a data de 3 de junho de 2019. De modo complementar, CVM
comunicou que a realização da AGE solicitada pelos minoritários somente poderá ser realizada quinze dias
após a disponibilização do laudo de avaliação anteriormente mencionado. Por fim, a AGE foi realizada em 08
de agosto de 2019, ficando aprovada a realização de nova avaliação da Companhia no âmbito Oferta.
A partir do pregão de 18 de março de 2020, as units da PPLA Participations passaram a ser listadas e
negociadas grupadas, assim como os BDRs com lastro em ações de emissão da Companhia passaram a ser
listados grupados, na razão de 30 (trinta) ações para 1 (uma) ação.

(ii) De controladas e sociedades sob controle comum do PPLA Participations:
Não houve quaiquer eventos societários ocorridos da PPLA Participations, controladas ou que
não se enquadre como operação normal nos seus negócios nos últimos três exercícios sociais.

PÁGINA: 194 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico
Em 14 de abril de 2021 foi aprovada a emissão de 128.500 debêntures conversíveis da BRPEC Agropecuária S.A. pelo valor nominal de R$128.500.000. A remuneração das Debêntures será equivalente a
100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa equivalente a 4% ao ano, base 252 dias úteis, incidentes
desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento. O Fundo de Investimento em Participações
Santana – Multiestratégia, atua como debenturista da operação.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

A Companhia adota os procedimentos previstos pela Instrução CVM nº 642/10 e Instrução CVM nº
480/09 para registrar e divulgar suas transações com partes relacionadas, por considera-las suficientes
para a identificação e controle de tais transações. Nesse sentido, são fornecidos detalhes suficientes para a
identificação das partes envolvidas e das condições essenciais ou não rigorosamente cumulativas
inerentes às transações pertinentes, de modo a viabilizar aos acionistas que fiscalizem e monitorem os
atos da administração da PPLA Participations.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

PPLA Investments LP.

31/12/2020

540.301,00

Mesmo montante

Mesmo montante

Não disponível

NÃO

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Reembolso de despesas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Valores a receber

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

a. identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses.
As Transações com Partes devem cumprir com exigências legais e regulatórias aplicáveis, e para
garantir a todas as partes pertinentes, incluindo reguladores, investidores e acionistas, que quaisquer
conflitos de interesse serão identificados e eliminados, mitigados e/ou gerenciados por meio de uma
avaliação de risco adequada, transparente e através de um processo de controle.
As transações com partes relacionadas devem ser:
• conduzidas em condições de mercado e em conformidade com as leis, regulamentos e normas
internas aplicáveis;
• conduzidas em compatíveis com as de Mercado e de modo transparente;
• formalizadas por escrito, especificando suas principais características e condições, tais como:
preço total, preço unitário, termos, garantia real, tributação, taxas, licenças exigidas, etc.; e
• claramente divulgadas nas demonstrações contábeis da PPLA Participations de acordo com os
critérios de materialidade estabelecidos nas normas contábeis.
As Partes Relacionadas podem incluir: (a) Controladoras, Subsidiárias e Subsidiárias relacionadas; (b)
Associados da entidade e outros membros do grupo; (c) Joint ventures da entidade e outros membros do
grupo; (d) Membros do pessoal-chave da administração da entidade ou de uma controladora da entidade
(e membros próximos de suas famílias); (d) Pessoas com controle, controle conjunto ou influência
significativa sobre a entidade (e membros próximos de suas famílias); (e) Entidades (ou quaisquer dos
membros de seu grupo) que forneçam serviços de pessoal-chave da administração à entidade ou à sua
controladora.
Transações realizadas em “Condições de Mercado” são transações nas quais os seguintes princípios
foram observados: (a) Precificação e concorrência justas (preços e condições de serviços compatíveis
com aqueles do mercado e da concorrência); (b) Cumprimento da transação com as normas internas e
estatuto social da PPLA Participations, bem como com leis e regulamentos aplicáveis; (c) Plena
transparência da transação de acordo com as exigências contábeis e de divulgação regulatória
aplicáveis; (d) Princípio de “Condições de Mercado”, que determina que toda as partes envolvidas em
uma transação devem agir de acordo com os seus melhores interesses.

b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado.
As operações apresentadas na seção “16.2” deste Formulário de Referência entre a PPLA Participations
e suas partes relacionadas foram efetuadas a valores, taxas e prazos usuais de mercado, em condições de
mercado, não gerando, portanto, qualquer benefício ou prejuízo para as partes envolvidas.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Em 26 de setembro de 2018 a Companhia disponibilizou um Comunicado Sobre Transações Entre Partes
Relacionadas (“Comunicado I”), por meio do qual informou ao mercado a realização de empréstimo de sua
controlada PPLA Investments junto à empresa BTG MB Investments LP (“MB”). Informou ainda a
Companhia as condições da referida operação: Loan Agreement no valor de US$120.000.000,00, com prazo
de vencimento em 3 (três) anos, a contar de 26 de setembro de 2018 (“Empréstimo”). O Empréstimo foi
sujeito a um termo aditivo em 26 de novembro de 2018, no qual, em contrapartida à renúncia de dos juros
incorridos em determinado período, a MB poderia realizar, uma vez preenchidas determinadas condições,
na qualidade de credora do Empréstimo, a capitalização total ou parcial de créditos decorrentes do
Empréstimo em um montante correspondente de ações (partnership interests) da PPLA Investments, na
qualidade de devedora do Empréstimo.
Dessa forma, em 09 de abril de 2019 foi disponibilizado novo comunicado (“Comunicado II”) pela
Companhia, por meio do qual informava a capitalização da PPLA Investments pela MB, no valor total de
US$21,8 milhões (montante equivalente a R$85,0 milhões). Considerando (i) a situação econômicofinanceira e a necessidade de capital da PPLA Investments, que habilitou à MB a Capitalização, e (ii) o
exercício, em 29 de março de 2019, do procedimento necessário à MB para a realização da Capitalização da
PPLA Investments, a MB realizou a capitalização da PPLA Investments, no valor total de US$21,8 milhões
(montante equivalente a R$85,0 milhões), mediante a emissão de 3.766.919.006 ações (partnership
interests) Classe D de emissão da PPLA Investments, correspondente a R$0,02256486 por ação (partnership
interests) Classe D, apurado através do valor contábil da PPLA Investments em 31 de dezembro de 2018.
Como consequência da Capitalização, os investidores da PPLA Investments foram diluídos em seus
investimentos, de tal forma que: (i) a Companhia passou a deter indiretamente, através da PPLA Bermuda
LP Holdco Ltd., aproximadamente 2% da PPLA Investments, sendo anteriormente detentora de
aproximadamente 28% da PPLA Investments, e (ii) a BTG MB passou a deter diretamente
aproximadamente 93% da PPLA Investments, sendo anteriormente detentora de aproximadamente 2% da
PPLA Investments. A operação foi objeto, ainda, de Fato Relevante, divulgado também em 09 de abril de
2019.
Em 19 de setembro de 2019, a Companhia disponibilizou um Comunicado sobre transações entre Partes
Relacionadas (“Comunicado III”), por meio do qual informou ao mercado a realização de empréstimo de
sua controlada PPLA Investments junto à empresa MB. Informou ainda a Companhia as condições da
referida operação: Loan Agreement no valor de US$15.000.000,00, com prazo com prazo de vencimento
em 3 (três) meses, a contar de 19 de setembro de 2019 (“Empréstimo II”), incluindo a possibilidade de, uma
vez preenchidas determinadas condições, a capitalização total ou parcial de créditos decorrentes do
Empréstimo pela MB em um montante correspondente de ações (partnership interests) da PPLA
Investments, na qualidade de devedora do Empréstimo II.
Dessa forma, em 30 de setembro de 2019 foi disponibilizado novo comunicado (“Comunicado II”) pela
Companhia, por meio do qual informava a capitalização da PPLA Investments pela MB, no valor total de
US$15 milhões. Considerando (i) a situação econômico-financeira e a necessidade de capital da PPLA
Investments, que habilitou à MB a Capitalização, e (ii) o exercício, em 30 de setembro de 2019, do
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procedimento necessário à MB para a realização da Capitalização da PPLA Investments, a MB realizou a
capitalização da PPLA Investments, no valor total de US$15 milhões, mediante a emissão de
41.069.392.537 ações (partnership interests) Classe D de emissão da PPLA Investments, correspondente a
R$0,00155132 por ação (partnership interests) Classe D de emissão da PPLA Investments, apurado através
do valor contábil da PPLA Investments em 30 de junho de 2019. Como consequência da Capitalização, os
investidores da PPLA Investments foram diluídos em seus investimentos, de tal forma que: (i) a Companhia
passou a deter indiretamente, através da PPLA Bermuda LP Holdco Ltd., aproximadamente 0,15% da
PPLA Investments, sendo anteriormente detentora de aproximadamente 0,5% da PPLA Investments, e (ii) a
BTG MB passou a deter diretamente aproximadamente 99,49% da PPLA Investments, sendo anteriormente
detentora de aproximadamente 98,3% da PPLA Investments.
Em 03 de novembro de 2019, a Companhia disponibilizou um Comunicado Sobre Transações Entre Partes
Relacionadas (“Comunicado III”), por meio do qual informou ao mercado a realização de empréstimo de
sua controlada PPLA Investments junto à empresa MB. Informou ainda a Companhia as condições da
referida operação: Loan Agreement no valor de US$30.000.000,00, com prazo com prazo de vencimento
em 3 (três) meses, a contar de 22 de novembro de 2019 (“Empréstimo III”), incluindo a possibilidade de,
uma vez preenchidas determinadas condições, a capitalização total ou parcial de créditos decorrentes do
Empréstimo pela MB em um montante correspondente de ações (partnership interests) da PPLA
Investments, na qualidade de devedora do Empréstimo III.
Dessa forma, em 06 de setembro de 2019 foi disponibilizado novo comunicado (“Comunicado IV”) pela
Companhia, por meio do qual informava a capitalização da PPLA Investments pela MB, no valor total de
US$30 milhões. Considerando (i) a situação econômico-financeira e a necessidade de capital da PPLA
Investments, que habilitou à MB a Capitalização, e (ii) o exercício, em 30 de setembro de 2019, do
procedimento necessário à MB para a realização da Capitalização da PPLA Investments, a MB realizou a
capitalização da PPLA Investments, no valor total de US$30 milhões, mediante a emissão de
261.460.784.625 ações (partnership interests) Classe D de emissão da PPLA Investments, correspondente a
R$0,00048534 por ação (partnership interests) Classe D, apurado através do valor contábil da PPLA
Investments em 30 de setembro de 2019. Como consequência da Capitalização, os investidores da PPLA
Investments foram diluídos em seus investimentos, de tal forma que: (i) a Companhia passou a deter
indiretamente, através da PPLA Bermuda LP Holdco Ltd., aproximadamente 0,03% da PPLA Investments,
sendo anteriormente detentora de aproximadamente 0,15% da PPLA Investments, e (ii) a BTG MB passou a
deter diretamente aproximadamente 99,91% da PPLA Investments, sendo anteriormente detentora de
aproximadamente 99,49% da PPLA Investments.
Em 09 de março de 2020, a Companhia disponibilizou um Comunicado Sobre Transações Entre Partes
Relacionadas (“Comunicado V”), por meio do qual informou ao mercado a realização de empréstimo de sua
controlada PPLA Investments junto à empresa MB. Informou ainda a Companhia as condições da referida
operação: Loan Agreement no valor de US$72.000.000,00, com prazo de vencimento em 1 (um) ano, a
contar de 28 de fevereiro de 2020 (“Empréstimo IV”), incluindo a possibilidade de, uma vez preenchidas
determinadas condições, a capitalização total ou parcial de créditos decorrentes do Empréstimo pela MB em
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um montante correspondente de ações (partnership interests) da PPLA Investments, na qualidade de
devedora do Empréstimo IV.
Em 26 de março de 2020, a Companhia disponibilizou um Comunicado Sobre Transações Entre Partes
Relacionadas (“Comunicado VI”), por meio do qual informou ao mercado a realização de empréstimo de
sua controlada PPLA Investments junto à empresa MB. Informou ainda a Companhia as condições da
referida operação: Loan Agreement no valor de US$29.000.000,00, com prazo de vencimento em 1 (um)
ano, a contar de 17 de março de 2020 (“Empréstimo V”), incluindo a possibilidade de, uma vez preenchidas
determinadas condições, a capitalização total ou parcial de créditos decorrentes do Empréstimo pela MB em
um montante correspondente de ações (partnership interests) da PPLA Investments, na qualidade de
devedora do Empréstimo V.
Em 14 de maio de 2020, a Companhia disponibilizou um Comunicado Sobre Transações Entre Partes
Relacionadas (“Comunicado VII”), por meio do qual informou ao mercado a realização de empréstimo de
sua controlada PPLA Investments junto à empresa MB. Informou ainda a Companhia as condições da
referida operação: Loan Agreement no valor de US$43.000.000,00, com prazo de vencimento em 1 (um)
ano, a contar de 05 de maio de 2020 (“Empréstimo VI”), incluindo a possibilidade de, uma vez preenchidas
determinadas condições, a capitalização total ou parcial de créditos decorrentes do Empréstimo pela MB em
um montante correspondente de ações (partnership interests) da PPLA Investments, na qualidade de
devedora do Empréstimo VI.
Dessa forma, em 14 de maio de 2020 foi disponibilizado novo comunicado (“Comunicado VIII”) pela
Companhia, por meio do qual informava a capitalização da PPLA Investments pela MB, no valor total de
US$144,7 milhões. Considerando (i) a situação econômico-financeira e a necessidade de capital da PPLA
Investments, que habilitou à MB a Capitalização, e (ii) o exercício, em 05 de maio de 2020, do
procedimento necessário à MB para a realização da Capitalização da PPLA Investments, a MB realizou a
capitalização da PPLA Investments, no valor total de US$144,7 milhões, mediante a emissão de
91.805.085.836 ações (partnership interests) Classe D de emissão da PPLA Investments, correspondente a
R$ 0,00872735 por ação (partnership interests) Classe D, apurado através do valor contábil da PPLA
Investments em 31 de dezembro de 2020. Como consequência da Capitalização, os investidores da PPLA
Investments foram diluídos em seus investimentos, de tal forma que: (i) a Companhia passou a deter
indiretamente, através da PPLA Bermuda LP Holdco Ltd., aproximadamente 0,003% da PPLA Investments,
sendo anteriormente detentora de aproximadamente 0,026% da PPLA Investments, e (ii) a BTG MB passou
a deter diretamente aproximadamente 99,990% da PPLA Investments, sendo anteriormente detentora de
aproximadamente 99,906% da PPLA Investments.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

0

2.814.667

2.814.667

Capital Emitido

18/03/2020

1.504.802.000,00

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

Quantidade de ações (Unidades) Título

Preferencial Classe A

938.222

Preferencial Classe B

1.876.444

Preferencial Classe C

1

Tipo de capital

Condições para conversão

Capital Subscrito

18/03/2020

1.504.802.000,00
Capital social por classe de ações

Classe de ação preferencial

Quantidade de ações (Unidades) Título

Preferencial Classe A

938.222

Preferencial Classe B

1.876.444

Preferencial Classe C

1

Tipo de capital

0

2.814.667

2.814.667

Outros títulos conversíveis em ações
Condições para conversão

Capital Integralizado

18/03/2020

1.504.802.000,00

2.814.667

2.814.667

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

0

Quantidade de ações (Unidades) Título

Preferencial Classe A

938.222

Preferencial Classe B

1.876.444

Preferencial Classe C

1

Condições para conversão
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Capital Emitido

06/09/2017

1.328.800.000,00

Quantidade de ações (Unidades) Título

Preferencial Classe C

1

Preferencial Classe A

30.336.873

Preferencial Classe B

60.673.746

Tipo de capital

91.010.620

91.010.620

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

0

Condições para conversão

Capital Subscrito

06/09/2017

1.328.800.000,00
Capital social por classe de ações

Classe de ação preferencial

Quantidade de ações (Unidades) Título

Preferencial Classe C

1

Preferencial Classe A

30.336.873

Preferencial Classe B

60.673.746

Tipo de capital

0

91.010.620

91.010.620

Outros títulos conversíveis em ações
Condições para conversão

Capital Integralizado

06/09/2017

1.328.800.000,00

91.010.620

91.010.620

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

0

Quantidade de ações (Unidades) Título

Preferencial Classe C

1

Preferencial Classe A

30.336.873

Preferencial Classe B

60.673.746

Condições para conversão
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

29/12/2010

Conselho de
Administração

Data emissão
29/12/2010

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

0,02

Subscrição
particular

0

149.222.798

149.222.798

10,00000000

0,00

R$ por Unidade

248.400.000

248.400.000

10,02000000

2,08

R$ por Unidade

Fator cotação

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PND

149.222.798

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor nominal da ação.

Forma de integralização

À vista.

24/04/2012

Conselho de
Administração

24/04/2012

517.500.000,00

Subscrição
particular

0

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

82.800.000

PNB

165.600.000

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor nominal da ação.

Forma de integralização

À vista.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

0

819.095.566

819.095.566

0

91.010.620

91.010.620

Grupamento
06/09/2017

Capital social por classe espécie ações

Capital social por classe espécie ações

Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais
(Unidades)

Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais
(Unidades)

PNA 273.031.855

PNA 30.336.873

PNB 546.063.710

PNB 60.673.476

PNC 1

PNC 1

Grupamento
18/03/2020

0

84.440.020

84.440.020

Capital social por classe espécie ações
Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais
(Unidades)

0

2.814.667

2.814.667

Capital social por classe espécie ações
Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais
(Unidades)

PNA 28.146.673

PNC 1

PNB 56.293.346

PNB 1.876.444

PNC 1

PNA 938.222
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve reduções no capital social da PPLA Participations nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
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17.5 - Outras Informações Relevantes
Novos Programas de Units
Conforme detalhadamente divulgado em Fato relevante de 14 de fevereiro de 2017, foram aprovados
dois novos programas de units compostos exclusivamente por valores mobiliários de cada uma das
Companhias, Banco BTG Pactual e PPLA Participations, sendo: (i) units negociadas sob o ticker
BPAC11, composta por uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A de emissão do Banco
(“Units BPAC11”) e (ii) units negociadas sob o ticker BBTG12, compostas por um Brazilian
Depositary Receipt (“BDR”) representativo de uma ação classe A e dois BDRs representativos, cada,
de uma ação classe B, de emissão da PPLA Participations (“Units PPLA12”). Os novos programas de
units representam uma nova alternativa de negociação dos valores mobiliários de emissão do Banco e
da PPLA, de forma segregada.

PÁGINA: 207 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Classe de ação preferencial

Preferencial Classe A

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Compartilhar, de maneira igual e proporcional, os dividendos conforme venham a ser declarados
pelo conselho de administração, periodicamente.

Direito a voto

Restrito

Descrição de voto restrito

Direito a um voto por Ação Classe A da PPLA Participations em qualquer assembleia ou decisão (a
partir da data de registro de tal assembleia ou decisão) na qual os titulares de todas as ações com
direito a voto do PPLA Participations tenham direito a voto ou que exijam a aprovação das Ações
Classe A da PPLA Participations como uma classe única.

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação ou dissolução da PPLA Participations, seja voluntária ou involuntária, com o
intuito de reorganização ou motivada por distribuição de capital, ter direito a compartilhar, de forma
igual e proporcional, o ativo excedente da PPLA Participations, se houver, remanescente após a
preferência de liquidação de qualquer ação emitida e em circulação com prioridade sobre as Ações
Classe A da PPLA Participations (as quais, a título de esclarecimento, não deverão incluir a Ação
Classe C da PPLA Participations).

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Classe de ação preferencial

Preferencial Classe B

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Compartilhar, de maneira igual e proporcional, os dividendos conforme venham a ser declarados
pelo conselho de administração, periodicamente.

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação ou dissolução da PPLA Participations, seja voluntária ou involuntária, com o
intuito de reorganização ou motivada por distribuição de capital, ter direito a compartilhar, de forma
igual e proporcional, o ativo excedente da PPLA Participations, se houver, remanescente após a
preferência de liquidação de qualquer ação emitida e em circulação com prioridade sobre as Ações
Classe B da PPLA Participations (as quais, a título de esclarecimento, não deverão incluir a Ação
Classe C da PPLA Participations).

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.
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18.1 - Direitos Das Ações

Outras características
relevantes

Os titulares das Ações Classe B do PPLA Participations irão votar, como uma classe única, no
casos em que sejam propostas alterações aos direitos dos titulares das Ações Classe B do PPLA
Participations.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Classe de ação preferencial

Preferencial Classe C

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

Não tem direito a compartilhar quaisquer dividendos ou distribuições pela PPLA Participations.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Direito a participação em qualquer ativo excedente da PPLA Participations no caso de sua
liquidação ou dissolução, seja voluntária ou involuntária, com o intuito de uma reorganização ou
outro motivo, ou motivada por qualquer distribuição de capital, mas apenas na medida do valor
integralizado sobre a Ação Classe C da PPLA Participations.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Classe de ação preferencial

Preferencial Classe D

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

Não tem direito a compartilhar quaisquer dividendos ou distribuições pela PPLA Participations.

Direito a voto

Restrito

Descrição de voto restrito

Direito a um voto por Ação Classe D da PPLA Participations em qualquer assembleia ou decisão (a
partir da data de registro de tal assembleia ou decisão), na qual os titulares de todas as ações com
direito a voto da PPLA Participations tenham direito a votar ou que exijam a aprovação das Ações
Classe D da PPLA Participations como uma classe única.

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

A PPLA Participations aprovou o patrocínio do Programa de Units baseados em seu interesse estratégico de
buscar maior liquidez no mercado secundário da B3 para seus BDRs, representativos de Ações Classe A da
PPLA Participations e Ações Classe B da PPLA. Veja-se as condições específicas de voto para essas ações:
1. Classe A:
a. Terão direito a um voto por ação em qualquer assembleia ou decisão em que os detentores de
todas as ações ordinárias da Companhia tenham direito de voto ou que requerer a aprovação das
Ações Classe A votando como uma única classe.
b. Terão o direito de pré-aprovar determinadas operações, nos termos do art. 10.2 do Estatuto
Social da Companhia.
c. Não terão direito a receber notificação ou comparecer a qualquer assembleia da Companhia na
qual apenas as Ações Classe C tenham direito a voto e que estejam votando como uma única
classe.
2. Classe B:
a. Não terão o direito de votar em qualquer assembleia geral da Companhia, exceto quando
expressamente exigido pela Lei ou pelo art. 21 do Estatuto Social, situações nas quais terão
direito a um voto por ação.
b. Não terão o direito de receber notificação ou de comparecer em qualquer assembleia da
Companhia convocada exclusivamente para qualquer outra finalidade que não a definida no
item acima.
Além de tais ações, negociadas por meio de units no mercado de capitais brasileiro, veja-se também as condições
de voto das ações de demais classes:
3. Classe C:
a. Terão o direito ao número de votos em qualquer assembleia ou decisão igual a 10 vezes o
número total de Ações Classe A, Ações Classe B e Ações Classe D em circulação.
b. Terão o direito de pré-aprovar determinadas operações, nos termos do art. 10.4 do Estatuto
Social da Companhia.
4. Classe D:
a. Terão o direito a um voto por Ação Classe D em qualquer assembleia ou decisão em que os
detentores de capital votante da Sociedade terão o direito de voto, ou que requerer a aprovação
das Ações Classe D votando como uma única classe.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

b. Terão o direito de pré-aprovar determinadas operações, nos termos do art. 10.5 do Estatuto
Social da Companhia.
c. Não terão o direito de receber notificação ou de comparecer em qualquer assembleia da
Companhia na qual apenas as Ações Classe C tenham direito a voto e estão votando como uma
única classe.
Na hipótese de evento de transferência de controle (conforme definido no Estatuto Social da Companhia), os
detentores de ações detidas na qualidade de units compostas de (i) uma Ação Classe A e (ii) duas Ações Classe
B, devidamente depositadas e detidas por meio de um depositário, de modo que sejam representadas por BDRs
na forma de units negociáveis na BM&FBOVESPA, terão o direito de participar de uma oferta pública de
aquisição de controle, a um preço definido nos termos do Estatuto Social.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

Não há exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos no estatuto social
da PPLA Participations, que não aquelas inerentes às próprias classes das ações. Para maiores informações
sobre cada classe, verificar o item 18.1 do presente formulário.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

31/03/2020

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

678.407.307

11,00

0,49 R$ por Unidade

7,14

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

23.297.222

23,00

5,83 R$ por Unidade

20,07

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.740.694

20,40

13,00 R$ por Unidade

14,55

31/12/2020

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.293.577

15,94

10,64 R$ por Unidade

14,45

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

30/12/2019

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

27.319.372

4,05

1,03 R$ por Unidade

1,08

30/09/2019

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.368.573

3,85

1,78 R$ por Unidade

3,81

29/03/2019

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

11.283.486

2,66

1,45 R$ por Unidade

2,60

28/06/2019

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

13.137.916

2,74

1,18 R$ por Unidade

1,88

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2018

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

20.931.436

1,58

1,25 R$ por Unidade

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Balcão
Organizado

30/06/2020

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

30/09/2020

Espécie

Espécie

Classe

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
1,34
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

30/06/2018

Espécie

Classe

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

9.995.472

1,38

1,05 R$ por Unidade

1,27

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.782.677

1,21

0,68 R$ por Unidade

0,98

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

12.099.012

1,55

1,05 R$ por Unidade

1,34

Mercado

Entidade administrativa

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Bolsa

30/09/2018

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

31/12/2018

Certificados de
depósito de
valores mobiliários
-Units

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a PPLA Participations não emitiu qualquer outro valor mobiliário no Brasil que
não os BDRs representativos de ações de sua emissão e as units PPLA11.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Certificados de depósito de valores mobiliários

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
2767

Investidores Institucionais
26

11
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

As Units da PPLA são listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o Código “PPLA11”.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois não há valores mobiliários da PPLA Participations admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
No entanto, a PPLA Participations possui a listagem de suas Ações Classe A e Ações Classe B e Units Euronext no
segmento Euronext da Euronext Amsterdam. O Euronext é um sistema de negociação multilateral gerido pela Euronext
Amsterdam e não é um mercado regulado, tal como definido na Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros
2004/39/CE de 21 de abril de 2004. Os requisitos regulatórios existentes para companhias cujos valores mobiliários são
admitidos para negociação no Euronext Amsterdam são menos exigentes do que para companhias cujos valores
mobiliários estão admitidos para negociação em um mercado regulado.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois não havia títulos emitidos pela Companhia no exterior vigentes ao final do encerramento do exercício
social de 2020.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

Não aplicável, pois não houve oferta pública de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros,
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
nos últimos 3 (três) exercícios sociais.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas
A Companhia não fez oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos anos de 2020, 2019 e 2018.

Internal Use Only
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

A Companhia não fez oferta pública de aquisição ações de emissão de terceiros nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício social
corrente.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Descrição dos Units
A PPLA Participations aprovou, em conjunto com o Banco BTG Pactual, o patrocínio de programa
de emissão de units que foram negociados sob o ticker BBTG11, observado que todos os direitos e
benefícios atribuídos às units estavam previstos nas leis regulamentos aplicáveis, estatutos sociais
dos patrocinadores de referido programa, e em maiores detalhes no Contrato de Depósito das units
datado de 29 de março de 2012, os quais estão sujeitos ao disposto em seus estatutos sociais. As
units BBTG11 eram certificados de depósito representativos de determinadas ações do Banco
BTG Pactual e BDRs representativos de determinadas ações da PPLA Participations.
Em especial, cada unit era composta por 01 Ação Ordinária e 02 Ações Preferenciais Classe A do
Banco BTG Pactual e 01 BDRs Classe A e 02 BDRs Classe B (conjuntamente, “BDRs”) da PPLA
Participations, devendo sempre ser preservada tal proporção, doravante denominados
respectivamente “Lastros da Unit” e “Proporção dos Lastros da Unit”. Cada BDR Classe A
representava 01 Ação Classe A da PPLA Participations e cada BDR Classe B representava 01
Ação Classe B da PPLA Participations.
Ocorre que, nos termos do Fato Relevante divulgado pela PPLA Participations em 14 de fevereiro
de 2017, foram aprovados novos programas de units, por meio dos quais os valores mobiliários
acima descritos passaram a ser negociados da seguinte forma: (i) units a serem negociadas sob o
ticker BPAC11, compostas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A de emissão
do Banco (“Units BPAC11”) e (ii) units a serem negociadas sob o ticker BBTG12, compostas por
um Brazilian Depositary Receipt (“BDR”) representativo de uma ação classe A e dois BDRs
representativos, cada, de uma ação classe B, de emissão da BTGP (“Units BBTG12”).
Na condição de titular de units e, portanto, titular indireto de ações da PPLA Participations, sob a
forma de BDRs, o detentor das units não é tratado como um acionista direto da PPLA Participations.
Entretanto, os direitos políticos dos titulares das units podem ser exercidos em relação às Ações
Classe A e às Ações Classe B por meio da Instituição Depositária dos BDRs que poderá comparecer e
ser instruída a votar em nome dos titulares das units. Entretanto, algumas restrições poderão ser
aplicadas em razão da sua condição de detentor de units, devendo ser observada a legislação de
Bermudas, bem como as disposições constantes do estatuto social da PPLA Participations, do
Contrato de Depósito das Units e do Contrato de Depósito dos BDRs.
É apresentado a seguir um resumo das disposições relevantes do Contrato de Depósito das
Units. Por ser um sumário, a descrição abaixo não contém todas as informações que possam ser
importantes a um investidor. Para informações completas, o investidor deverá ler as normas e
regulamentos aplicáveis às Units, especificamente no estatuto social da PPLA Participations,
Contrato de Depósito dos BDRs e Contrato de Depósito das Units, sem prejuízo de uma leitura
da legislação de Bermudas, Lei das Sociedades por Ações, bem como das normas e
regulamentos e contratos aplicáveis aos Lastros da Unit.
Contrato de Depósito dos Units
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O Contrato de Depósito das Units rege a relação entre a PPLA Participations e o Banco Bradesco
S.A., na qualidade de Instituição Depositária das Units, em relação à emissão, escrituração e
depósito das units, bem como os serviços a serem prestados pela Instituição Depositária das units
aos titulares das units.
O Contrato de Depósito vigorará por prazo indeterminado, podendo ser denunciado, sem ônus, por
qualquer parte, mediante aviso escrito com 90 dias de antecedência, devendo, contudo, ser
observado pela Instituição Depositária das Units um período de transição e transferência de
obrigações previamente à interrupção dos serviços.
Forma de Emissão dos Units
As Units foram emitidas pela Instituição Depositária das units sob a forma nominativa e
escritural.
Titularidade
A titularidade das Units é presumida pela inscrição do nome do titular das units nos registros
da B3 e comprovada pelo extrato da conta de units emitido pela B3, conforme registrado nos
livros da Instituição Depositária. As units são administrados pela Instituição Depositária das
Units na Cidade de Osasco, no escritório do Banco Bradesco S.A. na Cidade de Deus, s/nº Prédio Amarelo, 2° andar, Vila Yara.
Os Lastros da Unit ficarão registrados em contas de depósito vinculadas às units, e sua
propriedade somente será transferida mediante a transferência das correspondentes units, por
ordem escrita de seu titular ou representante ou de autorização ou de ordem judicial, em
documento hábil que ficará em poder da Instituição Depositária.
Os Lastros da Unit serão mantidos em custódia e administrados pela Instituição Depositária das
Units na Cidade de Osasco, no escritório do Banco Bradesco S.A. em na Avenida Yara, s/nº Vila Yara.
Constituição de Ônus
Quaisquer ônus que gravarem as units e os direitos a eles atribuídos, incluindo dividendos e outras
distribuições em dinheiro, deverão ser averbados nos registros da Instituição Depositária das
Units e serão anotados na conta de Units do respectivo titular.
Os Lastros da Unit, assim como direitos a eles atribuídos, incluindo dividendos e outras
distribuições em dinheiro, não poderão ser objeto de penhora, arresto, sequestro ou busca e
apreensão ou qualquer outro ônus, tampouco serem dados em garantia a qualquer título.
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Emissão e Ambiente de Negociação dos Units
Somente após (i) a identificação pelo respectivo titular, (ii) preenchimento e assinatura de certificado
declaratório para formação de Units, (iii) o pagamento das taxas pertinentes à emissão dos Units pelo
titular dos Lastros dos Units, (iv) instrução de emissão dos Units mediante depósito dos Lastros do
Unit, e (v) a confirmação de que todos os documentos estão corretos, a Instituição Depositária
emitirá os Units. A Instituição Depositária não emitirá Units que não sejam inteiros.
Os Units serão sempre emitidos mediante lançamentos no livro de registro de Units, que será
mantido pela Instituição Depositária dos Units. O livro de registro de Units registrará a
quantidade total de Units emitidos em nome da B3, na qualidade de proprietária fiduciária dos
Units, os quais ficaram bloqueados para depósito em conta de custódia na B3 e, após a Oferta,
para negociação na B3.
Por essa razão, não serão admitidas, ordinariamente, transferências de Units privadamente e,
tampouco, em ambiente de negociação ou liquidação diverso da B3. Nesses casos, será necessária
a intermediação de uma sociedade corretora ou outra entidade autorizada a operar na B3
A Instituição Depositária dos Units emitirá os Units após confirmação de que o número
correspondente de BDRs da PPLA Participations necessários para compor os Lastros os Units
encontram-se devidamente depositados e todas as taxas e impostos devidos relativos a esses
serviços foram devidamente pagos.
Emissão de Units a Descoberto
A Instituição Depositária dos Units não emitirá nenhum Unit sem a confirmação de que o número
correspondente de ações e BDRs necessários para compor os Lastros os Units encontra-se
devidamente depositado.
Cancelamento de Units
Como regra geral, o titular dos Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à Instituição
Depositária dos Units o cancelamento de seus Units e a devolução dos Lastros do Unit. Os Units que
tenham ônus, gravames ou embaraços não poderão ser cancelados.
Sem prejuízo das regras e procedimentos descritos nesse item, alertamos ao investidor que deverão
ser observadas regras relativas aos Units que sejam periodicamente aprovadas e divulgadas pelo pela
PPLA Participations, Ltd., conforme aplicável.
Taxas e Prazo de Cancelamento dos Units
Observados os procedimentos descritos nesse item, o cancelamento voluntário pelo titular de
determinado Unit está sujeito ao pagamento por tal titular de uma taxa de cancelamento por Unit
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correspondente a 10% do preço de fechamento de tal Unit, com base no último pregão em que
houve sua negociação, referente ao mês que anteceder à solicitação de cancelamento.
Nos termos do Contrato de Depósito dos Units, a Instituição Depositária dos Units terá o prazo
de até cinco dias úteis para implementar cancelamento dos Units e realizar o correspondente
crédito dos Lastros do Unit nas contas dos BDRs vinculados aos Units.
Nos termos do estatuto social da PPLA Participations e do Contrato de Depósito dos Units, o
percentual da taxa poderá ser reduzido para zero em determinadas circunstâncias, incluindo, por
exemplo, (a) a hipótese em que a solicitação de cancelamento do Unit for acompanhada de pedido
irrevogável e irretratável de seu titular para montagem do correspondente número de Global
Depositary Units, negociadas na Alternext Amsterdam, MTF operado pela NYSE Euronext N.V.,
demonstrando assim o alinhamento do titular do Unit com o interesse estratégico da PPLA
Participations de concentrar em um único valor mobiliário a negociação dos correspondentes
Lastros do Unit, privilegiando sua liquidez no mercado secundário de valores mobiliários, ou
(b) na hipótese em que o cancelamento dos Units se fizer necessário para que seu titular possa
participar de oferta pública de aquisição em razão de transferência de controle da PPLA
Participations, observadas, contudo, as regras específicas previstas em seus respectivos estatutos
sociais.
Adicionalmente à referida taxa de 10%, o titular que desejar cancelar seu Unit e receber os Lastros
do Unit está sujeito ao recolhimento de taxas procedimentais que serão cobradas pela Instituição
Depositária dos Units, conforme Contrato de Depósito dos Units em vigor. Nesse sentido, ver tabela
resumida de encargos referentes aos Units ao fim desse item descritivo dos Units. Para uma
completa descrição de todos os custos atribuídos aos titulares dos Units, recomenda-se uma leitura
atenta do Contrato de Emissão e Depósito dos Units em vigor.
Dividendos e Outras Distribuições
Sempre que a Instituição Depositária dos Units receber qualquer dividendo em dinheiro ou outra
distribuição em dinheiro sobre quaisquer BDRs Classe A ou BDRs Classe B, ela distribuirá o valor
líquido assim recebido aos beneficiários finais dos Lastros dos Units, na proporção do número de
Units detidos por eles respectivamente.
Na hipótese da PPLA Participations ou a Instituição Depositária dos Units ser obrigado a reter
impostos devidos pelos beneficiários, o valor distribuído aos titulares dos Units será reduzido de
forma compatível.
Nos termos do Contrato de Depósito dos Units, a Instituição Depositária dos Units distribuirá
somente o valor que possa ser distribuído sem atribuir a qualquer titular uma fração de um centavo.
Não serão devidos pela PPLA Participations juros ou qualquer outra remuneração pelo período
compreendido entre a data em que os dividendos e outras distribuições em dinheiro forem pagas
e a data em que os recursos forem efetivamente creditados aos beneficiários
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Distribuição em Ações (bonificação)
Observado o disposto nos estatuto social da PPLA Participations, assim como no Contrato
de Depósito dos Units, quando em razão de bonificação houver uma distribuição mediante
bonificação em ações, a Instituição Depositária dos Units automaticamente converterá as
mesmas em Units, registrando-os em nome do titular de tal direito na proporção dos Units de sua
titularidade.
Desde que previamente aprovado pelo Conselho de Administração da PPLA Participation,
conforme aplicável, na hipótese de distribuições na forma de bonificação de um número
de ações da PPLA Participations (em forma de BDRs ou não) que não respeite a Proporção dos
Lastros dos Units, a Instituição Depositária dos Units (i) alterará a Proporção do Lastro dos
Units para refletir as novas ações (em forma de BDRs ou não) distribuídas, (ii) distribuirá aos
beneficiários dos Units as novas ações (em forma de BDRs ou não) recebidas, na proporção do
número de Units detidos, e (iii), não sendo possível compatibilizar uma nova Proporção dos
Lastros dos Units com os valores mobiliários distribuídos, a Instituição Depositária dos
Units realizará o registro dos BDRs Classe A e/ou BDRs Classe diretamente em nome dos
beneficiários.
No caso de atribuição de uma fração de Unit a um ou mais beneficiários, a Instituição
Depositária dos Units venderá a quantidade de ações e/ou BDRs recebidos representando a
somatória das partes fracionadas atribuídas e distribuirá o valor líquido recebido aos beneficiários.
Não serão devidos pela PPLA Participations juros ou qualquer outra remuneração pelo período
compreendido entre a data em que as frações insuficientes para formar um Unit forem cedidas e
transferidas à Instituição Depositária e a data em que os recursos obtidos com a alienação do(s)
correspondente(s) valor(es) mobiliário(s) que resultou das frações forem entregues aos
Beneficiários.
Formas de pagamento
Nos termos do Contrato de Depósito dos Units, os pagamentos aos beneficiários dos recursos
distribuídos serão feitos na data de pagamento a ser definida pela PPLA Participations, respeitando
as normas e procedimentos operacionais da B3, e após o recebimento pela Instituição Depositária
dos Units, nas seguintes modalidades:
a. mediante crédito para a B3, sendo que esta realizará a distribuição aos agentes de custódia e
corretoras, que serão responsáveis por efetuar os créditos aos titulares dos Units inscritos em seus
registros;
b.

mediante crédito em conta corrente, conforme indicação, que o beneficiário mantenha junto a
Instituição Depositária dos Units;

c.

mediante remessa de DOC ou TED, com crédito em conta corrente, conforme indicação, que o
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beneficiário mantenha junto a outra instituição financeira, não se responsabilizando a Instituição
Depositária dos Units pela demora no crédito do valor causada pela instituição financeira à qual o
DOC ou TED será enviado; e
d. pessoalmente ao beneficiário, mediante seu comparecimento a qualquer dos locais indicados no
Contrato de Depósito dos Units, quando ele não possuir conta bancária.
Em nenhuma hipótese, a Instituição Depositária
dividendos ou de outras distribuições ao exterior.

dos

Units

efetuará

remessa

de

Outras Distribuições
Nos termos do Contrato de Depósito do Units e da legislação aplicável, sempre que a Instituição
Depositária dos Units receber outras distribuições que não anteriormente prevista, ela deverá
distribuí-las aos titulares dos Units elegíveis na proporção do número de Units detido por
eles respectivamente. Em não sendo possível realizar uma distribuição proporcional de
referida distribuição, a Instituição Depositária dos Units poderá optar por qualquer outro
método que julgue equitativo e factível, nos termos do Contrato de Depósito dos Units e desde que
em conformidade com a legislação aplicável. Entretanto, a Instituição Depositária dos Units não
será responsabilizada caso considere ilícito ou inviável estender uma distribuição a qualquer
titular de Units.
Desdobramento, Cancelamento e Grupamento de Ações da PPLA Participations
Ocorrendo desdobramento, cancelamento ou grupamento de Ações da PPLA Participations,
serão observadas as seguintes regras:
●

Desdobramento. Caso haja alteração da quantidade de Lastros do Unit em virtude de
desdobramento de ações ou BDRs, a Instituição Depositária dos Units creditará as contas dos
Lastros do Unit vinculadas aos Units, efetuando a emissão automática dos Units
correspondentes e o respectivo crédito na conta da B3, que, por sua vez, os creditará aos seus
titulares, de modo a refletir o novo número de Units, guardada sempre a Proporção dos Lastros
do Unit.

●

Grupamento ou cancelamento. Caso haja alteração da quantidade de Lastros do Unit em
virtude de grupamento ou cancelamento de ações ou BDRs, a Instituição Depositária dos Units
debitará as contas dos Lastros do Unit vinculadas aos Units, efetuando o cancelamento
automático dos Units correspondentes e o respectivo débito na conta da B3, que, por sua
vez, os debitará dos seus titulares, de modo a refletir o novo número de Units, guardada a
Proporção dos Lastros do Unit.
Aumento ou Redução de Capital mediante a Emissão ou Cancelamento de Lastros do Unit
Ocorrendo aumento ou redução do capitaL social da PPLA Participations mediante a
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emissão ou cancelamento, conforme o caso, de Lastros do Unit, serão observadas as seguintes
regras:
●

Aumento de capital. Caso haja alteração da quantidade de Lastros de Unit em virtude de
aumentos dos capitais sociais da PPLA Participations mediante a emissão de Lastros do Unit,
os titulares dos Units poderão exercer seus respectivos direitos de preferência para subscrição
de ações de emissão do PPLA Participations, conforme aplicável.
Nesse caso, a Instituição Depositária dos Units creditará as contas dos Lastros do Unit vinculadas
aos Units, efetuando a emissão automática de Units correspondentes e o respectivo crédito na conta
da B3, guardada a Proporção dos Lastros do Unit, sendo que os BDRs representativos de ações de
emissão da PPLA Participations que não forem passíveis de compor um Unit serão creditadas
diretamente aos acionistas ou titulares de BDRs, sem a emissão de Units.

●

Redução de capital. Caso haja alteração da quantidade de Lastros do Unit em virtude de
redução do capital social da PPLA Participations mediante o cancelamento de Lastros do
Unit, a Instituição Depositária dos Units debitará as contas dos Lastros do Unit vinculadas aos
Units, efetuando o cancelamento automático dos Units correspondentes e o respectivo débito
na conta da B3, que, por sua vez, os debitará proporcionalmente dos seus titulares, de modo a
refletir o novo número de Units, guardada sempre a Proporção dos Lastros do Unit, sendo que
ações de emissão da PPLA Participations que não forem passíveis de constituir Units serão
creditadas diretamente aos acionistas ou titulares de BDRs, sem a emissão de Units.

Fusão, Incorporação e Cisão
Ocorrendo fusão, incorporação ou cisão envolvendo a PPLA Participations que implique na
emissão ou cancelamento de Lastros do Unit, serão observadas as regras relativas à emissão
ou cancelamento, conforme o caso, descritas acima.
Exercício de Direito de Preferência dos Units
Se, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, a PPLA Participations realizar qualquer
evento que confira direitos de preferência aos seus acionistas, oferecerá esses mesmos direitos aos
titulares de Units, na proporção dos Lastros do Unit. A Instituição Depositária dos Units
exercerá esses direitos em nome dos titulares de Units que instruírem a Instituição
Depositária dos Units a exercê-los, nos termos do Contrato de Depósito dos Units. O titular
dos Units é livre para exercer ou negociar esses direitos, observada as legislações aplicáveis e
desde que assim informe a Instituição Depositária dos Units.
Na ocorrência de evento corporativo da PPLA Participations que possa exigir a manifestação
do investidor, a Instituição Depositária dos Units disponibilizará, por meio da B3, um
comunicado informando tal fato (denominado “Comunicado de Evento Corporativo”), no
qual constarão os dados do evento, prazo, e eventuais custos aplicáveis ao exercício do direito
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societário que deverá ser pago pelo titular de Units, sendo que a B3 disponibilizará
procedimentos para que corretoras ou agentes de custódia de ativos que operam no ambiente da
bolsa e por meio das quais o investidor mantém Units depositadas em custódia, possam enviar as
respectivas instruções quanto ao exercício do direito.
Qualquer instrução ou solicitação recebida pela
manifestação expressa da instrução do titular
exercício do direito societário ou que
regulamentação aplicáveis será desconsiderada

Instituição Depositária dos Units que não seja a
de Units estritamente na forma exigida para o
contenha instrução contrária à legislação e
pela Instituição Depositária dos Units

Exercício de Voto dos Units
Nos termos do Contrato de Depósito dos Units, os titulares dos Units terão o direito de instruir a
Instituição Depositária dos Units para que seja exercido o voto correspondente às às Ações
Classe A da PPLA Participations, sendo que, neste último caso, deverão ser observadas eventuais
prazos e restrições impostos pelo Contrato de Depósito de BDRs.
Quando da convocação de uma assembleia geral de acionistas em que os respectivos Lastros do
Unit tenham direito de voto, a PPLA Participations, conforme aplicável, deverá encaminhar
convocação à Instituição Depositária, já traduzida para o português, conforme o caso, na
mesma data de sua divulgação para que a Instituição Depositária dos Units possa notificar
os titulares de Units inscritos em seus livros com antecedência mínima de 30 dias à
realização das referidas assembleias.
De acordo com o estatuto social da PPLA Participations, adicionalmente às formalidades de
convocação previstas na legislação aplicável, deverá ela entregar uma notificação a cada um de
seus respectivos acionistas, informando-os sobre a realização de assembleias gerais de
acionistas, com pelo menos 15 dias de antecedência em primeira convocação e oito dias em
segunda convocação.
Dessas notificações deverão constar: (i) a data, horário e local em que as assembleias gerais de
acionistas deverão ser realizadas, (ii) os assuntos a serem discutidos em cada assembleia geral de
acionistas, e (iii) os locais em nos websites da PPLA Participations onde todos os documentos
a serem analisados ou discutidos em cada assembleia geral de acionistas poderão ser
localizados.
Mediante o recebimento da convocação, a Instituição Depositária dos Units deverá, dentro do
menor prazo possível, encaminhar uma comunicação aos titulares de Units, nos endereços que
estes mantenham perante a Instituição Depositária dos Units, e as respectivas corretoras ou
agentes de custódia que operem na B3. Tal comunicação deverá refletir os termos da convocação
e será acompanhada de uma declaração de que tais titulares terão direito de enviar sua
manifestação de voto à Instituição Depositária dos Units impreterivelmente até 5 dias úteis
antes da data de realização da assembleia, mediante o preenchimento da instrução de voto que
poderá ser entregue por fac-símile, correio ou pessoalmente.

PÁGINA: 230 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

A omissão acidental em enviar uma notificação de assembleia geral de acionistas a
qualquer um dos respectivos acionistas da PPLA Participations, ou o não recebimento ou o
recebimento intempestivo de uma notificação de assembleia geral de acionistas não invalidará os
respectivos trabalhos.
De outra forma e sem prejuízo do exposto acima, em relação aos titulares de Ações Classe
A do PPLA Participations, sob a forma de BDRs, deverão ser observados adicionalmente os
procedimentos, prazos e restrições estabelecido no Contrato de Depósito dos BDRs.
OS POTENCIAIS INVESTIDORES EM UNITS SÃO ALERTADOS PARA O FATO
DE QUE PODEM NÃO TOMAR CONHECIMENTO DE UMA ASSEMBLEIA GERAL
DE ACIONISTAS DA PPLA PARTICIPATIONS COM ANTECEDÊNCIA SUFICIENTE
QUE LHES PERMITA INSTRUIR TEMPESTIVAMENTE
A INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA DOS BDRS, POR INTERMÉDIO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA
DOS UNITS, A EXERCER SEU DIREITO DE VOTO.
Relatórios e Outras Comunicações
De acordo com o Contrato de Depósito dos Units, a Instituição Depositária dos Units colocará
à disposição do titular de Units para sua inspeção quaisquer relatórios ou comunicados por parte
da PPLA Participations ou que foram disponibilizados à PPLA Participations.
A Instituição Depositária dos Units, mediante solicitação por escrito da PPLA Participations,
enviará aos titulares de Units cópias desses relatórios e comunicados fornecidos pela PPLA
Participations, nos termos do Contrato de Depósito dos Units.
Esses relatórios e comunicados fornecidos à Instituição Depositária, quando fornecidos pelo
PPLA Participations, serão fornecidos em português quando assim exigido nos termos da
legislação brasileira.
Aditamento e Rescisão do Contrato de Depósito dos Units
Aditamento do Contrato de Depósito dos Units
O Contrato de Depósito dos Units poderá ser alterado mediante acordo entre a PPLA
Participations e a Instituição Depositária, sem que haja necessidade de consentimento dos titulares
de Units.
Caso o Contrato de Depósito dos Units seja alterado e resulte em prejuízo substancial aos titulares
de Units, tais como relevante aumento de taxas ou encargos (exceto com relação a impostos e
outros encargos governamentais, tarifas de registro ou custos de transmissão ou
quaisquer despesas similares), essa alteração somente entrará em vigor no 31º dia contado do
recebimento de notificação escrita a ser encaminhada pela Instituição Depositária dos Units
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aos titulares de Units sobre tal alteração.
Após o transcurso desse prazo de 30 dias, considerar-se-á que os titulares de Units que
continuarem detendo Units concordaram com a alteração do Contrato de Depósito dos Units
e em se vincular aos seus novos termos, bem como aceitaram a alteração dos direitos dos
Units.
Rescisão do Contrato de Depósito dos Units
A Instituição Depositária dos Units poderá resolver unilateralmente o Contrato de Depósito dos
Units, mediante aviso entregue à PPLA Participations, que somente entrará em pleno vigor
e efeito após (i) decorridos 90 dias de sua data de entrega ou (ii) nomeação pela PPLA
Participations de uma nova instituição depositária e aceitação pela mesma, o que ocorrer primeiro.
Sujeita às mesmas condições, a PPLA Participations poderá destituir a Instituição Depositária dos
Units.
Em ambas as hipóteses, a Instituição Depositária dos Units deverá, no prazo máximo de dois
dias úteis contados da data de entrega do aviso, comunicar aos titulares de Units, cabendo à
PPLA Participations divulgar esse fato ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável, e
ficando incumbida de empregar melhores esforços para nomear nova instituição depositária.
Tão logo a PPLA Participations nomeie uma nova instituições depositária, caberá a anterior
Instituição Depositária dos Units fornecer à nova instituição depositária todas as informações e
documentos que viabilizem a transferência dos Units e demais registros e informações a nova
instituição depositária.
Na hipótese da PPLA Participations deixar de nomear uma nova instituição depositária no prazo
de 90 dias, poderá a Instituição Depositária dos Units resolver unilateralmente o contrato, desde
que observado o prazo de antecedência mínimo de 90 dias.
Sem prejuízo das hipóteses de resolução acima descritas, o Contrato de Depósito dos Units
poderá ser unilateralmente resolvido por qualquer das partes contratantes no prazo de cinco dias
úteis do recebimento por escrito das seguintes circunstâncias:
(a)

descumprimento de qualquer obrigação contratada;

(b)
se qualquer das partes contratantes: (i) falir, requerer recuperação
judicial ou iniciar procedimentos de recuperação extrajudicial, tiver sua falência, intervenção
ou liquidação requerida; (ii) tiver cassada sua autorização para execução dos serviços contratados,
(iii) suspender suas atividades por qualquer período de tempo igual ou superior a 30 dias.
Encargos relativos aos Units
Os encargos relativos aos Units seguem resumidos abaixo:
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Será pago:
R$0,10
Unit emitido ou cancelado

Por:
Cada

10% do valor da Unit(*)

Cada Unit cancelado (*)

Transferência de Unit fora de bolsa (causa mortis, judicial, doação e
outros)
(*) Valor correspondente a 10% do preço de fechamento dos Units do último
pregão em que houve negociação dos mesmos, referente ao mês que anteceder à
solicitação de cancelamento pelo seu titular.
(**) Isento de taxa caso o pedido de cancelamento do Unit acompanhado de
autorização irrevogável e irretratável para montagem do correspondente número
de Global Depositary Units, representativos de Global Depositary Shares,
lastreadas por Ações Classe A e Ações Classe B do PPLA Participations.
Limitações de Obrigações e Responsabilidades da Instituição Depositária dos Units com
relação aos Titulares de Units
O Contrato de Depósito dos Units estabelece, expressamente, as obrigações da PPLA
Participations e da Instituição Depositária dos Units, assim como restringe a responsabilidade das
partes contratantes. São cláusulas de limitação de responsabilidade:
●

caberá à PPLA Participations a comunicação à Instituição Depositária dos Units a respeito de
evento societário que permita a participação e votação dos titulares dos Units em relação
ao(s) correspondente(s) Lastro(s) dos Units. Portanto, a Instituição Depositária dos Units e seus
agentes não assumem qualquer responsabilidade por falha decorrente do não recebimento
dessas comunicações e tampouco pela consequente instrução intempestiva ou mesmo ausência
de comunicação a titulares de Units a respeito de determinado evento societário, incluindo
ausência de informação sobre a pauta e as condições de exercício voto;

●

a Instituição Depositária dos Units não poderá ser responsabilizada por qualquer divulgação de
informação que deixar de ser feita no Brasil, caso a PPLA Participations não o tenha
informado previamente;

●

para que a Instituição Depositária dos Units esteja apta para exercer em determinado
evento societário o voto de titulares de Units em relação ao(s) correspondente(s) Lastro(s) dos
Units, será necessário que as instruções de voto sejam tempestivamente encaminhadas por tais
titulares à Instituição Depositária dos Units.
A Instituição Depositária dos Units não assume qualquer responsabilidade pelo exercício de votos
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instruídos intempestivamente pelo(s) respectivo(s) titular(es) de Unit(s);
●

o titular dos Units eventualmente não consiga fazer com que seu voto seja devidamente
exercido pela Instituição Depositária dos Units em determinado evento societário não terá
legitimidade para impugnar a realização do evento societário e tampouco para anular votação
ocorrida sem sua participação. Da mesma forma, o titular de Units não tem legitimidade de
recurso em face da PPLA Participations caso algum prejuízo lhe seja causado em razão do seu
voto não ter sido exercido ou ter sido de maneira distinta da solicitada;

●

A PPLA Participations não pode assegurar que o titular de Units tomará conhecimento de uma
assembleia geral de acionistas e receberá as matérias de voto com a antecedência necessária para
lhe permitir encaminhar a instrução de voto e fazer com que chegue tempestivamente à
Instituição Depositária dos BDRs a instrução de voto;

●

Os casos fortuitos e de força maior são excludentes da responsabilidade da PPLA Participations e
da Instituição Depositária dos Units, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

●

a Instituição Depositária dos Units não tem obrigação de se envolver em processo judicial ou em
outras medidas legais relativas aos Units, aos Lastros do Unit, ou ao Contrato de Depósito dos
Units ou Contrato de Depósitos dos BDRs, em nome dos titulares dos Units, ou em nome de
qualquer outra pessoa;

●

a Instituição Depositária dos Units responsabiliza-se por atos ou omissões que lhe forem
exclusivamente imputáveis e que provoquem a deterioração ou perecimento dos Units ou de
direitos a eles inerentes;

●

em nenhuma hipótese, a Instituição Depositária dos Units assumirá qualquer dívida relativa
aos pagamentos de dividendos ou outras distribuições em dinheiro, tampouco adiantará ou
emprestará recursos à PPLA Participations; e

●

a PPLA Participations e a Instituição Depositária dos Units não se responsabilizam por qualquer
ação ou omissão de qualquer titular de Unit com relação às obrigações do referido titular, nos
termos da legislação ou regulamentação relativa a investimentos estrangeiros no Brasil,
relacionadas ao resgate de ações de emissão do PPLA Participations que sejam lastro dos BDRs e
estejam depositados junto à Instituição Custodiante, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer
falhas no cumprimento de um requisito de registro do investimento em conformidade com os
termos de quaisquer normas brasileiras aplicáveis, ou quaisquer falhas em relatar as operações
em moeda estrangeira no Banco Central, conforme o caso. Cada titular de Unit será responsável
pelo fornecimento de quaisquer informações falsas, referentes a operações em moeda estrangeira,
à Instituição Depositária dos Units, à CVM ou ao Banco Central, com relação a depósitos e
resgates de ações de emissão da PPLA Participations junto à Instituição Custodiante.
No Contrato de Depósito dos Units, a PPLA Participations, de um lado, e a Instituição Depositária
dos Units, de outro, se obrigam a indenizar um ao outro em determinadas circunstâncias.
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Solicitações de Serviço à Instituição Depositária dos Units
Quaisquer solicitações por serviços previstos no Contrato de Depósito dos Units a serem
executados pela Instituição Depositária dos Units poderão ser feitas em qualquer uma das agências
da Instituição Depositária dos Units.
Direito Estatuário de Tag-Along de 100% em Ofertas Públicas de Aquisição
Previsão Estatuária do PPLA Participations
Para informações a respeito do direito de participar em oferta pública de aquisição de Ações
Classe A e Ações Classe B de emissão da PPLA Participations (obrigatoriamente mantidas sob a
forma de BDRs e representadas pelos Units) com tag- along de 100%, ver item “18.10” do
Formulário de Referência da PPLA Participations.
Descrição dos Brazilian Depositary Receipts
Em 29 de março de 2012, a PPLA Participations e Banco Bradesco S.A., na qualidade de
Instituição Depositária dos BDRs, celebraram o Contrato de Depósito de BDRs, atualmente
em vigor.
Os BDRs são certificados de depósito de ações da PPLA Participations, sendo cada BDR
Classe A representativo de 01 Ação Classe A do PPLA Participations e cada BDR Classe B
representativo de 01 Ação Classe B do PPLA Participations.
Um resumo das disposições relevantes do Contrato de Depósito dos BDRs encontra-se descrito
logo abaixo. Por ser um sumário, a descrição abaixo não contém todas as informações que
possam ser importantes ao investidor. Para informações completas, o investidor deverá ler as
normas e regulamentos aplicáveis aos BDRs, especificamente a Lei das Sociedades por
Ações, a Instrução CVM 332, a Resolução CMN 2.389 e o Contrato de Depósito dos BDRs
anexo ao Prospecto.
Contrato de Depósito
Adicionalmente às disposições que regem a relação entre PPLA Participations e a Instituição
Depositária dos BDRs com relação à emissão, cancelamento e registro dos BDRs e os
serviços a serem prestados pela Instituição Depositária dos BDRs aos titulares dos Units,
detentores indiretos de BDRs, o Contrato de Depósito dos BDRs também rege a relação do
PPLA Participations com a Instituição Depositária dos BDRs com relação à emissão,
cancelamento e registro dos BDRs e os atos da Instituição Depositária dos BDRs com relação à
administração do Programa de BDR Classe A e o Programa de BDR Classe B.
Forma de Emissão
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Os BDRs serão emitidos pela Instituição Depositária dos BDRs sob a forma nominativa e
escritural.
Titularidade
A titularidade dos BDRs decorre da titularidade dos Units, que, por sua vez, é presumida pela
inscrição do nome do titular dos Units nos registros da B3 e comprovada pelo extrato da
conta de Units emitido pela BM&FBOVESPA, e conforme registrado nos livros da Instituição
Depositária dos BDRs. Os BDRs serão administrados pela Instituição Depositária dos BDRs na
Cidade de Osasco, no escritório do Banco Bradesco S.A. na Cidade de Deus, s/nº - Prédio
Amarelo, 2º andar, Vila Yara.
As ações do PPLA Participations a serem representadas por BDRs (“Lastro dos BDRs”) ficarão
registradas em contas de depósito vinculadas aos BDRs, e sua propriedade somente
será transferida mediante a transferência dos respectivos BDRs como resultado da
transferência dos correspondentes Units, por ordem escrita de seu titular. O Lastro dos BDRs
serão mantidos em custódia e administradas pelo Bank of New York Mellon, ou Instituição
Custodiante, na Cidade de Londres, Reino Unido.
Constituição de Ônus
Os BDRs não poderão ser dados em garantia a qualquer título. Adicionalmente, na medida
em que as Ações Classe A e Ações Classe B de emissão da PPLA Participations são
Lastros dos BDRs, e, consequentemente, os BDRs são valores mobiliários contemplados
pelos Lastros doo Units, os BDRs, assim como os direitos a eles atribuídos, incluindo
dividendos e outras distribuições em dinheiro, não poderão ser objeto de penhora, arresto,
sequestro ou busca e apreensão ou qualquer outro ônus, tampouco serem dados em garantia a
qualquer título.
Emissão e Ambiente de Negociação
Somente após a entrega de (i) informações a respeito do beneficiário (comunicação SWIFT), (ii) o
pagamento das taxas pertinentes à emissão dos BDRs pelo beneficiários, (iii) instrução de emissão
dos BDRs mediante depósito das Ações Classe A e Ações Classe B do PPLA Participations, (iv)
confirmação das informações previstas em certificado declaratório para emissão dos BDRs, (v)
confirmação de que todos os documentos estão corretos, a Instituição Depositária dos BDRs emitirá
os BDRs. A Instituição Depositária não emitirá Units que não sejam inteiros.
Os BDRs serão sempre emitidos mediante lançamentos no livro de registro de BDRs, que será
mantido pela Instituição Depositária dos BDRs. O livro de registro de BDRs registrará a
quantidade total de BDRs, os quais ficarão bloqueados para negociação na B3. Por essa razão, não
serão admitidas, ordinariamente, transferências de BDRs que não como resultado de transferências
dos correspondentes Units.
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A Instituição Depositária dos BDRs emitirá os BDRs após confirmação de que o número
correspondente de Lastro dos BDRs foi depositado e todas as taxas e impostos devidos relativos a
esses serviços foram devidamente pagos.
Uma vez emitidos os BDRs, a Instituição Depositária os depositará em conta vinculado aos
Units.
Emissão de BDRs a Descoberto
A Instituição Depositária não emitirá BDRs sem a confirmação de que o número correspondente
de Lastros dos BDRs foi depositado e que não para construir Units inteiras.
Cancelamento de BDRs
Na medida em que os beneficiários dos BDRs mantenham sua titularidade por meio dos Units (e
não diretamente dos BDRs), ver nesta seção “Descrição dos Units – Contrato de Depósito dos
Units – Cancelamento de Units” para uma compreensão detalhada das condições de
cancelamento dos Units.
Outrossim, nas hipóteses em que seja configurada a titularidade direta dos BDRs, a regra geral é
que o titular dos Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à Instituição Depositária dos
BDRs o cancelamento de seus BDRs e a devolução das Ações Classe A e Ações Classe B da
PPLA Participations. Para tanto, o titular dos BDRs deverá entregar os BDRs à Instituição
Depositária dos BDRs, realizar o pagamento dos tributos e taxas aplicáveis, bem como assinar
termo de cancelamento, que deverá conter confirmação das certificações quanto à qualificação do
beneficiário dos BDRs, bem como apresentar outros documentos que venham a ser exigidos
em cada caso para comprovar o cumprimento das obrigações legais dos beneficiários,
conforme as leis e regulamentos então vigentes.
Taxa e Prazo de Cancelamento dos BDRs
Cumpridas as formalidades necessárias para obter o cancelamento de um BDR, a Instituição
Depositária dos BDRs providenciará o cancelamento imediatamente e comunicará a
Instituição Custodiante de tal cancelamento para que a correspondente Ação Classe A e Ações
Classe B sejam disponibilizadas ao beneficiários no exterior.
Para verificar o valor das taxas aplicáveis ao cancelamento, ver tabela resumida de encargos
referentes aos BDRs ao fim desse item descritivo dos Units. Para uma completa descrição de
todos os custos atribuídos aos titulares dos BDRs, recomenda-se uma leitura atenta do Contrato de
Emissão e Depósito dos BDRs em vigor.
Dividendos e Outras Distribuições
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Os dividendos e outras distribuições atribuíveis aos BDRs decorrerão exclusivamente dos
dividendos e outras distribuições atribuídos aos Lastros dos BDRs.
Sempre que a Instituição Depositária dos BDRs receber qualquer dividendo em dinheiro ou
outra distribuição em dinheiro que não anteriormente previstas, em relação a quaisquer Ações
Classe A e/ou Ações Classe B do PPLA Participations, a Instituição Depositária dos BDRs,
através da contratação de contrato de câmbio, converterá esse dividendo (ou distribuição) em
Reais e distribuirá o valor líquido assim recebido aos beneficiários com direito ao mesmo, na
proporção do número de BDRs detidos por eles respectivamente; ressalvados, entretanto, que na
hipótese do PPLA Participations ou a Instituição Depositária dos BDRs ser obrigado a reter e
retiver esse dividendo em dinheiro ou essa outra distribuição em dinheiro um valor por conta de
impostos, o valor distribuído ao titular dos BDRs será reduzido de forma compatível.
A Instituição Depositária dos BDRs distribuirá somente o valor, entretanto, que possa ser
distribuído sem atribuir a qualquer beneficiário uma fração ou centavo. Não serão devidos, pelo
PPLA Participations, juros ou qualquer outra remuneração pelo período compreendido entre a data
em que os dividendos e outras distribuições em dinheiro forem pagas no exterior e a data em
que os recursos forem creditados aos beneficiários no Brasil, desde que o PPLA Participations
divulgue simultaneamente no exterior e no Brasil a informação de pagamento de dividendos e
outras distribuições em dinheiro.
Em qualquer hipótese, o titular das BDRs receberá a distribuição que lhe diz respeito em até
três dias úteis após o recebimento pela Instituição Depositária dos BDRs dos referidos recursos.
Outras Distribuições
Nos termos do Contrato de Depósito e da legislação aplicável, sempre que a Instituição
Depositária dos Units receber outras distribuições que não anteriormente prevista, ela deverá
distribuí-las aos titulares dos Units elegíveis na proporção do número de Units detido por eles
respectivamente. Em não sendo possível realizar uma distribuição proporcional de referida
distribuição, a Instituição Depositária dos Units poderá optar por qualquer outro método que
julgue equitativo e factível, nos termos do Contrato de Depósito de Units e desde que em
conformidade com a legislação aplicável. Entretanto, a Instituição Depositária dos Units não
será responsabilizada caso considere ilícito ou inviável estender uma distribuição a qualquer
titular de Units.
Formas de pagamento
Nos termos do Contrato de Depósito dos BDRs, os pagamentos aos beneficiários dos
recursos distribuídos serão feitos em até três dias úteis após o recebimento pela Instituição
Depositária dos BDRs, no Brasil, dos referidos recursos, nas seguintes modalidades:
a. mediante crédito para B3, no caso de beneficiários que mantenham os BDRs custodiados na
B3, a B3 realizará a distribuição aos agentes de custódia e corretoras, que serão responsáveis
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por efetuar os créditos aos titulares dos Units inscritos em seus registros;
b.

mediante crédito em conta corrente, conforme indicação, que o beneficiário mantenha junto a
Instituição Depositária dos BDRs;

c. mediante remessa de DOC ou TED, com crédito em conta corrente, conforme indicação,
que o beneficiário mantenha junto a outra instituição financeira, não se responsabilizando a
Instituição Depositária dos BDRs pela demora no crédito do valor causada pela instituição
financeira à qual o DOC ou TED será enviado; e
d. pessoalmente ao beneficiário, mediante seu comparecimento a qualquer dos locais indicados
no Contrato de Depósito dos BDRs, quando ele não possuir conta bancária;
e. a Instituição Depositária dos BDRs não efetuará remessa de dividendo para o exterior.
Em nenhuma hipótese, a Instituição Depositária dos BDRs efetuará remessa de
dividendos ou de outras distribuições ao exterior. Em nenhuma hipótese, a Instituição
Depositária assumirá qualquer dívida relativa aos pagamentos de dividendos ou outras
distribuições em dinheiro e tampouco adiantará ou emprestará recursos ao PPLA Participations.
Distribuição em Ações (bonificação)
Observado o disposto no estatutos sociais do PPLA Participations, na hipótese de qualquer
atribuição sobre quaisquer Ações Classe A e/ou Ações Classe B da PPLA Participations
ocorrer na forma de ações, a Instituição Depositária dos BDRs converterá automaticamente,
e desde que permitido pelo Contrato de Depósito de BDRs e pela legislação aplicável no caso das
ações representadas pelos BDRs, as mesmas em Units, registrando-os em nome do titular do
direito na proporção dos Units de sua titularidade.
Entretanto, no caso da atribuição de uma fração de BDR a um ou mais beneficiários, em razão da
mesma não compor integralmente os Lastros do BDR, a Instituição Depositária dos BDRs
venderá a respectiva Ação Classe A e/ou Ações Classe B do PPLA Participations, recebidos em
razão de bonificação, conforme aplicável, representando a somatória das partes fracionadas
atribuídas ao titular dos BDRs e distribuirá o valor líquido da venda na forma prevista no
item imediatamente acima dessa Seção.
Não serão devidos, pelo PPLA Participations, juros ou qualquer outra remuneração pelo período
compreendido entre a data em que as frações insuficientes para formar um Unit forem cedidas e
transferidas à Instituição Depositária dos BDRs e a data em que os recursos obtidos com a
alienação do(s) correspondente(s) valor(es) mobiliário(s) que resultou das frações forem entregues
aos beneficiários.
Alterações Societárias
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Em ocorrendo eventos societários no PPLA Participations que resultem em desdobramento,
cancelamento, grupamento, aumento de capital, redução de capital, ou outros eventos que sejam
passíveis de ocorrer nos termos da legislação de Bermudas, a Instituição Depositária dos BDRs
realizará o correspondente ajuste nos lastros dos BDRs na medida em que tal evento
societário lhe seja devidamente comunicado. Entretanto, considerando que alguns eventos
societários podem não ser estendidos pela PPLA Participations aos titulares dos BDRs ou podem
ter sua aplicação restrita ou limitada no tempo, recomenda-se uma leitura cautelosa do estatuto
social do PPLA Participations e da legislação aplicável de Bermudas.
Direitos de Preferência
Se, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, o PPLA Participations realizar qualquer
evento que confira direitos de preferência aos seus acionistas, oferecerá esses mesmos direitos
aos titulares dos BDRs, na proporção dos Lastros do BDR. A Instituição Depositária dos
BDRs exercerá esses direitos em nome dos titulares de BDRs que instruírem a Instituição
Depositária dos BDRs a exercê-los, nos termos do Contrato de Depósito dos BDRs.
Na ocorrência de evento corporativo do PPLA Participations, que possa exigir a manifestação dos
beneficiários dos BDRs, a Instituição Depositária dos BDRs disponibilizará, diretamente aos
beneficiários ou por meio da BM&FBOVESPA, em relação aqueles BDRs que estiverem
custodiados neste ambiente, um Comunicado de Evento Corporativo, no qual constarão os
dados do evento, prazo, e eventuais custos aplicáveis ao exercício do direito societário que
deverá ser pago pelo titular de BDRs, sendo que a BM&FBOVESPA disponibilizará
procedimentos para que corretoras ou agentes de custódia de ativos que operam no ambiente da
bolsa e por meio das quais o investidor mantém BDRs depositados em custódia, possam
enviar as respectivas instruções quanto ao exercício do direito.
Qualquer instrução ou solicitação recebida pela Instituição Depositária dos Units que não seja a
manifestação expressa da instrução do titular dos BDRs estritamente na forma exigida para
o exercício do direito societário ou que contenha instrução contrária à legislação e
regulamentação aplicáveis será desconsiderada pela Instituição Depositária dos BDRs.
O preço da subscrição das Ações Classe A e das Ações Classe B a ser pago pelos
beneficiários consistirá na somatória dos seguintes itens: (i) preço de subscrição em moeda
estrangeira convertido para Real pela taxa PTAX de venda, divulgada pelo Banco Central, do
dia anterior ao envio da informação de subscrição que a Instituição Depositário dos
BDRs divulgar ao mercado, (ii) variação cambial verificada até a data do pagamento, somada à
taxa de emissão por BDR, conforme previsto no Contrato de Depósito de BDRs.
Para os titulares de BDRs que estiverem custodiados na BM&FBOVESPA, está deverá efetuar
o crédito individualizado dos direitos de subscrição a cada titular de BDRs, por meio das
corretoras ou usuários, os quais informarão seus clientes, que farão sua opção de subscrição, ou
pela venda dos direitos de subscrição, ou ainda pelo não exercício de nenhuma das opções
anteriores. Os titulares de BDRs que tiverem seus certificados registrados no livro de registro de
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BDRs receberão da Instituição Depositária dos BDRs o boletim de subscrição, por meio do qual
poderão exercer o seu direito, ou cedê-lo a outro investidor.
A corretora ou agente de custódia exercerá o direito em nome dos beneficiários perante a
BM&FBOVESPA, efetuando o pagamento a esta, que liquidará a operação, creditando os valores
correspondentes à Instituição Depositário dos BDRs, inclusive o montante referente às
taxas e encargos aplicáveis nos termos do Contrato de Depósito dos BDRs. Os BDRs
subscritos na própria Instituição Depositária dos BDRs serão liquidados na própria
instituição.
Recebido das corretoras que prestem serviços de custódia por intermédio da BM&FBOVESPA os
valores necessários para o pagamento da subscrição, acrescido de taxas e encargos
aplicáveis, a Instituição Depositário dos BDRs providenciará o fechamento de câmbio para
remessa, ao exterior, dos valores devidos em favor da Instituição Custodiante das Ações Classe A
e Ações Classe B.
A Instituição Custodiante receberá o valor correspondente ao preço de emissão das Ações
Classe A e/ou Classe B e ficará responsável por efetuar o respectivo pagamento ao PPLA
Participations, recebendo as ações, que ficarão depositadas em nome da Instituição Depositária
dos BDRs, servindo de lastro aos BDRs a serem emitidos no Brasil.
Não serão devidos, pelo PPLA Participations, juros ou qualquer outra remuneração pelo período
compreendido entre a data em que os títulos e valores mobiliários forem subscritos e a data
em que estes forem efetivamente entregues aos beneficiários na forma de BDRs.
Exercício de Voto
Nos termos do estatuto social de PPLA Participations, na medida em que apenas as Ações
Classe A representadas pelos BDRs Classe A conferem direito de voto aos seus titulares,
detentores de BDRs Classe A terão o direito de instruir a Instituição Depositária dos BDRs para
que seja exercido o voto correspondente a tais Ações Classe A, observados os prazos e
restrições impostos pelo Contrato de Depósito de BDRs, conforme descrito abaixo.
PPLA Participations, ao convocar uma assembleia geral de acionistas em que quaisquer dos
Lastros dos BDRs tenham direito a voto, deverá encaminhar a convocação à Instituição
Depositários dos BDRs, já traduzida para o português, na mesma data da sua divulgação no
exterior para que para que na melhor forma e prazo possível (i) divulgar aos titulares de
BDRs Classe A, por meio da B3, conforme aplicável, a Comunicação de Evento
Corporativo, e (ii) disponibilizar em sua sede, quaisquer materiais que sejam eventualmente
disponibilizados à Instituição Depositária dos BDRs, na forma e língua originalmente
disponibilizadas pelo PPLA Participations.
Caso o PPLA Participations solicite à Instituição Depositárias dos BDRs que solicite
instruções dos titulares dos BDRs Classe A em relação ao Evento Corporativo, a Instituição
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Depositária dos BDRs Classe A deverá, dentro do menor prazo possível, encaminhar uma
comunicação aos titulares de BDRs Classe A. Essa comunicação deverá conter: (i) informação
contida na convocação recebida pela Instituição Depositária dos BDRs, (b) uma declaração de
que os titulares de BDRs Classe A terão direito de enviar sua manifestação de voto à
Instituição Depositária de BDRs impreterivelmente até cinco dias úteis antes da data de
realização das assembleias, mediante o preenchimento de instrução de voto. A instrução de
voto poderá ser entregue por fac-símile, correio ou pessoalmente, em endereço indicado pela
Instituição Depositária dos BDRs na própria notificação, dentro do prazo estipulado.
A Instituição Depositária dos BDRs, ao receber as correspondências em tempo hábil, com as
respectivas instruções de voto, fará a tabulação e encaminhará a informação à Instituição
Custodiante, por meio de mensagem SWIFT, dentro do menor prazo possível antes
da
realização das assembleias. A Instituição Custodiante, ao receber as informações,
votará ou constituirá procurador para votar na respectiva assembleia de acionistas, de acordo
com as instruções de voto recebidas da Instituição Depositária dos BDRs.
A omissão acidental em enviar uma notificação de assembleia geral de acionistas a
qualquer um dos acionistas do PPLA Participations, ou o não recebimento ou o recebimento
intempestivo de uma notificação de assembleia geral de acionistas não invalidará os respectivos
trabalhos.
OS POTENCIAIS INVESTIDORES EM BDRS SÃO ALERTADOS PARA O FATO DE
QUE PODEM NÃO TOMAR CONHECIMENTO DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DE
ACIONISTAS DO PPLA PARTICIPATIONS COM ANTECEDÊNCIA
SUFICIENTE
QUE
LHES
PERMITA INSTRUIR TEMPESTIVAMENTE
A INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA DOS BDRS A EXERCER SEU DIREITO DE VOTO EM RELAÇÃO ÀS
AÇÕES
DO
PPLA
PARTICIPATIONS
DETIDAS
PELA
INSTITUIÇÃO
CUSTODIANTE.
A Instituição Depositária dos BDRs, bem com seus respectivos agentes, não serão
responsabilizados por falha decorrente do não recebimento de informações a respeito da realização
de assembleias gerais ou das instruções de voto nas assembleias gerais da PPLA
Participations, ou recebimento dessas instruções de voto intempestivamente. Isso significa que o
titular dos BDRs pode eventualmente restar impossibilitado de comparecer a assembleias ou
de exercer seu direito de voto diretamente ou mediante sua instrução de voto, conforme o
caso. Adicionalmente, sua capacidade de mover uma ação contra a PPLA Participations pode
ser limitada.
Rescisão do Contrato de Depósito dos BDRs
A Instituição Depositária dos BDRs poderá resolver unilateralmente o Contrato de Depósito
dos BDRs, mediante aviso entregue ao PPLA Participations, o qual somente entrará em
pleno vigor e efeito após (i) decorridos 90 dias de sua data de entrega ou (ii) nomeação pelo
PPLA Participations de uma nova instituição depositária e aceitação pela mesma, o que
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ocorrer primeiro. Sujeito às mesmas condições, o PPLA Participations poderão destituir a
Instituição depositária.
Em ambas as hipóteses, a Instituição Depositária dos BDRs deverá, no prazo máximo de dois dias
úteis contados da data de entrega do aviso, comunicar aos titulares de BDRs, cabendo ao PPLA
Participations divulgar esse fato ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável, e
ficando incumbidos de empregar melhores esforços para nomear nova instituição depositária.
Tão logo o PPLA Participations nomeie uma nova instituição depositária, caberá à Instituição
Depositária dos BDRs fornecer à nova instituição depositária todas as informações e documentos
que viabilizem a transferência dos BDRs e demais registros e informações a nova instituição
depositária.
Na hipótese do PPLA Participations deixar de nomear uma nova instituição depositária no prazo
de 90 dias, poderá a Instituição Depositária dos BDRs resolver unilateralmente o contrato,
desde que observado o prazo de antecedência mínimo de 90 dias.
Sem prejuízo das hipóteses de resolução acima descritas, o Contrato de Depósito dos BDRs
poderá ser unilateralmente resolvido por qualquer das partes contratantes no prazo de cinco dias
úteis do recebimento por escrito das seguintes circunstâncias:
(a)

descumprimento de qualquer obrigação contratada;

(b)
se qualquer das partes contratantes: (i) falir, requerer recuperação
judicial ou iniciar procedimentos de recuperação extrajudicial, tiver sua falência, intervenção
ou liquidação requerida; (ii) tiver cassada sua autorização para execução dos serviços contratados,
(iii) suspender suas atividades por qualquer período de tempo igual ou superior a 30 dias.
Encargos relativos aos BDRs
Os encargos relativos aos BDRs seguem resumidos abaixo:
Será pago:
R$0,10 do valor do BDR

Por:
Cada BDR emitido ou cancelado

R$50,00
(causa

Transferência de BDR fora de bolsa
mortis, judicial, doação e outros)

PÁGINA: 243 de 261

Formulário de Referência - 2021 - PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Versão : 1

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
18/05/2017

19/05/2017 à
19/11/2018

292.700.000,00 Preferencial

Classe A

16.500.000

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Preferencial

Classe B

33.000.000

10,000000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

A Companhia foi autorizada a adquirir até (i) 16.500.000 Units BBTG12 (atualmente negociadas sob o ticker PPLA11) e/ou seus ativos subjacentes, e/ou (ii) 16.500.000 Units BBTG11 (que já não são mais negociadas, nos termos
deste Formulário de Referência), observamos os limites da Instrução CVM 567, sendo certo que para tais limites foi considerada a quantidade total em circulação de units BBTG12 e units BBTG11, consideradas em conjunto, mas
que cada aquisição de units BBTG12 fosse também considerada para fins do limite de units BBTG11 e cada aquisição de units BBTG11 fosse também considerada para fins do limite de units BBTG12. No que se refere à eventual
aquisição de Units BBTG11, a Companhia seria responsável apenas pelo custo financeiro referente aos BDRs de emissão da Companhia que compõem as Units BBTG11, considerando a relação entre os valores de mercado de cada
Unit BBTG12 e Unit BPAC11 no pregão imediatamente anterior à aquisição de Units BBTG11.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A PPLA Participations esclarece que os valores mobiliários mantidos em tesouraria no exercício de 31 de dezembro de
2019 foram cancelados em Reunião do Conselho de Administração da PPLA Participations realizada em 30 de dezembro
de 2019, e que desde então não houve movimentação de ações em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Todas as informações que a Companhia julga relevantes foram citadas nos itens acima.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

09/08/2010

Órgão responsável pela aprovação Aprovada pelos Senior Partners
Cargo e/ou função

Administradores e eventuais colaboradores da Companhia.

Principais características e locais de consulta
a. Órgão responsável pela aprovação da política e data de aprovação
Compliance do asset management do Banco BTG Pactual, responsável pela gestão dos ativos indiretamente detivos pela PPLA
Participations.
b. Pessoas Vinculadas
• Companhia;
• Acionistas Controladores, diretos ou indiretos (“Acionistas Controladores”);
• Diretores;
• Membros do Conselho de Administração, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária;
• Cônjuge das pessoas naturais mencionadas acima do qual não estejam separados judicialmente ou extrajudicialmente, companheiro e
dependentes econômicos incluídos na declaração de ajuste anual do imposto sobre renda (“Pessoas Ligadas”);
• Empresas controladas direta ou indiretamente pelos Acionistas Controladores, Diretores, Membros do Conselho de Administração,
pelos membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária;
• Fundos de investimento no qual as pessoas acima sejam os únicos cotistas e/ou cuja gestão seja feita por pessoas ou entidades
descritas nos itens acima.
c. Principais características
Quaisquer units, ações, debêntures, letras financeiras, recebíveis que sejam caracterizados como valores mobiliários, bônus de
subscrição, recibos e direitos de subscrição, notas promissórias, opções de compra ou de venda ou derivativos de qualquer espécie, ou,
ainda, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da Companhia ou a eles referenciados.
d. Períodos de vedação e descrição dos procedimentos de fiscalização
As Pessoas Sujeitas a Política são vedadas de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia:
• Quando estiverem em posse de informação relevante e não pública;
• Desde a data em que tomem conhecimento de ato ou fato relevante relativo a Companhia até a sua divulgação ao mercado;
• No período de 15 (quinze) dias anterior a divulgação ou a publicação de informações trimestrais da Companhia (ITR) e das
demonstrações financeiras padronizadas da Companhia (DFP), observada a legislação aplicável;
• Se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária relevante e não
pública;
• Demais períodos em que o Diretor de Relação com Investidores determinar;
As vedações à negociação de valores mobiliários da Companhia deixarão de vigorar tão logo a Companhia divulgue Ato ou Fato
Relevante aplicável ao mercado. No entanto, tais vedações poderão ser mantidas, mesmo após a divulgação do Ato ou Fato Relevante,
na hipótese em que eventuais negociações com valores mobiliários por Pessoas Sujeiras a Política possam interferir, em prejuízo a
Companhia ou de seus acionistas, com o ato ou fato associado ao Ato ou Fato Relevante.
Períodos de vedação e descrição
A fiscalização é realizada por meio dos extratos e confirmações de negociações enviados a
dos procedimentos de fiscalização Companhia pelas corretoras em que os administradores e/ou eventuais colaboradores mantêm
suas contas, que são comparados com as aprovações obtidas pelo colaborador na data da
negociação (dia útil anterior). Este processo é em muito facilitado pela centralização das contas
de colaboradores que atuam no Brasil em apenas duas corretoras, a Banco BTG Pactual CTVM e
a Ágora CTVM.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relacionadas a esta Seção 20 foram divulgadas no item anterior.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

Para assegurar que a divulgação de suas informações ao mercado seja realizada de maneira precisa e
tempestiva, a PPLA Participations mantém uma Política de Divulgação de Informações Relevantes e
Preservação de Sigilo, em consonância com o disposto na Instrução CVM nº 358/02.
De acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das Sociedades por Ações
e as Instruções da CVM 358 e 480, toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como regra geral,
apresentar à CVM determinadas informações periódicas, tais como informações financeiras trimestrais e
demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos
auditores independentes, bem com o arquivar junto à CVM quaisquer acordos de acionistas existentes,
avisos concernentes às assembleias gerais de acionistas e cópias de atas e comunicados relativos à
divulgação de atos ou eventuais fatos relevantes. Nesse sentido, a Companhia deve cumprir com as
normas e legislação relacionadas acima.
A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, algumas regras a respeito da divulgação e do uso de
informações sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à
divulgação de informações relativas à negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas companhias de
capital aberto.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A política de divulgação de ato ou fato relevante da PPLA Participations (“Política”) foi aprovada pelo
conselho de administração da Companhia em 10 de fevereiro de 2012. Em cumprimento à Política, as
Pessoas Vinculadas1 devem guardar sigilo acerca de Informações Relevantes2 que ainda não tenham sido
divulgadas, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais Informações
Relevantes sejam divulgadas ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança
também o façam. Mesmo após a sua divulgação ao público, a Informação Relevante deve ser considerada
como não tendo sido divulgada até que tenha decorrido tempo razoável para que os participantes do
mercado tenham recebido e processado a Informação Relevante.
Adicionalmente, as Pessoas Vinculadas à Política não devem discutir Informações Relevantes em lugares
públicos. Da mesma forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados à
Informação Relevante com aqueles que tenham necessidade de conhecer a Informação Relevante.
Quaisquer violações da Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas Vinculadas deverão ser
comunicadas imediatamente à PPLA Participations, na pessoa do Diretor de Relação com Investidores ou
para pessoa por ele designada.
Ainda, nos termos da Política de Divulgação, as Pessoas Vinculadas que exerçam cargo em órgão
estatutário da PPLA Participations, bem como o acionista controlador, caso tenham conhecimento pessoal
de Informação Relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento
de seu dever de comunicação e divulgação, somente se eximirão de responsabilidade se comunicarem
imediatamente a Informação Relevante à CVM. Para esses fins, antes da comunicação à CVM, a Pessoa
Vinculada deverá se certificar junto ao Diretor de Relações com Investidores se não houve decisão do
conselho de administração da PPLA Participations de não divulgar a Informação Relevante. Neste caso, a
obrigação de divulgação à CVM só ocorrerá caso se verifique a existência de oscilação atípica no preço,
cotação ou volume de negociação dos valores mobiliários de emissão da PPLA Participations.
Os fatos relevantes da PPLA Participations podem ser consultados no site http://www.portalneo1.net/, nos
termos da Instrução CVM 548. Ainda, a referida política pode ser consultada no site
http://ri.pplaparticipations.com/ e no sistema da CVM, no item "Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante".
__________________________________________
1

Nos termos da Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da PPLA Participations,
“Pessoas Vinculadas” significa a PPLA Participations, seus acionistas controladores, diretos e indiretos, e as pessoas
por eles indicadas para acessar informações da PPLA Participations, membros de qualquer órgão com funções técnicas
ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e empregados, sociedades controladas e/ou sob controle
comum e respectivos acionistas controladores, membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou
consultivas, prestadores de serviços e outros profissionais, que tenham aderido expressamente à Política de
Divulgação e estejam obrigados à observância das regras nela descrita.
2
Nos termos da Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da PPLA Participations,
“Informações Relevantes” significa qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de Assembleia Geral ou
dos órgãos de administração da Companhia ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico- financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa influir de
modo ponderável (i) na cotação dos Valores Mobiliários; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
os Valores Mobiliários; ou (iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição
de titulares de Valores Mobiliários. Relação exemplificativa de situações que podem configurar Informação Relevante
encontra-se no artigo 2° da Instrução CVM 358.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Companhia a implementação da Política
de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, bem como zelar pela sua manutenção, avaliação e fiscalização.
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Para fins deste Formulário de Referência, os termos indicados abaixo terão os significados a eles
atribuídos nesta seção, salvo se expressamente mencionado em contrário neste Formulário de
Referência.

Acordo de Acionistas do
Consórcio

Acordo de acionistas celebrado em 29 de fevereiro de 2012
entre o Banco BTG Pactual, PPLA Investments, PPLA
Participations, PPLA Bermuda Holdco, Membros do
Consórcio, os Partners Participantes, BTG Pactual Holding, os
Partners e outros.

Ações Classe A da PPLA
Participations

Ações classe A, com direito a voto, de emissão do PPLA
Participations, incluindo sob a forma de BDRs Classe A, livres
e desembaraçadas de Ônus, as quais (1) imediatamente após
a conclusão da Oferta serão detidas indiretamente pelos
investidores na Oferta por meio dos Units, e (2) podem ser
detidas pelos Partners, Membros do Consórcio e Partners
Participantes após a conclusão das operações previstas no
respectivo Contrato de Direito de Saída do Consórcio. Veja
seção “15.7” dos Formulários de Referência.

Ações Classe B da PPLA
Participations

Ações classe B, sem direito a voto, de emissão do PPLA
Participations, incluindo sob a forma de BDRs Classe B, livres
e desembaraçadas
de quaisquer Ônus, as quais (1)
imediatamente após a conclusão da Oferta serão detidas
indiretamente pelos investidores na Oferta por meio dos Units,
e (2) podem ser detidas pelos Partners, Membros do Consórcio
e Partners Participantes após a conclusão das operações
previstas no respectivo Contrato de Direito de Saída do
Consórcio. Veja seção “15.7” dos Formulários de Referência.

Ações Classe C da PPLA
Participations

Uma ação ordinária classe C, com direito a voto e sem direitos
econômicos, de emissão do PPLA Participations, livre e
desembaraçada de quaisquer Ônus, a qual é atualmente detida
diretamente pelo BTG GP e indiretamente pelos Sócios
Controladores e por meio da qual o BTG GP controla
diretamente o PPLA Participations.
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Ações Classe D da PPLA
Participations

Ações classe D, com direito a voto e sem direitos econômicos,
de emissão do PPLA Participations, livres e desembaraçadas de
quaisquer Ônus, as quais são atualmente detidas pelos Membros
do Consórcio e Partners Participantes, e serão canceladas com a
conclusão das operações previstas no Contrato de Direito de
Saída do Consórcio. Veja seção “15.7” dos Formulários de
Referência.

Ações do Banco BTG
Pactual ou Ações BTG

As Ações Ordinárias do Banco BTG Pactual e Ações
Preferenciais Classe A do Banco BTG Pactual, quando referidas
em conjunto e indistintamente.

Ações ordinárias do Banco
BTG Pactual

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
de emissão do Banco BTG Pactual, incluindo sob a forma de
GDRs, livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus, as quais
imediatamente após a conclusão da Oferta serão detidas (1)
indiretamente pelos investidores na Oferta por meio dos Units,
(2) pelos Membros do Consórcio e Partners Participantes, e
(3) pelo BTG Pactual Holding (e, indiretamente, pelos
Partners).

Ações Preferenciais Classe A Ações preferenciais classe A, nominativas, escriturais e sem
do Banco BTG Pactual
valor nominal, de emissão do Banco BTG Pactual, incluindo
sob a forma de GDRs, livres e desembaraçadas de quaisquer
Ônus, as quais imediatamente após a conclusão da Oferta serão
detidas (1) indiretamente pelos investidores na Oferta por meio
dos Units e (2) pelos Membros do Consórcio e Partners
Participantes.
Ações Preferenciais Classe
B do Banco BTG Pactual

Ações preferenciais classe B, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, de emissão do Banco BTG Pactual, incluindo
sob a forma de GDRs, livres e desembaraçadas de quaisquer
Ônus, as quais, após a conclusão da Oferta, serão detidas pelo
BTG Pactual Holding (e, indiretamente, pelos Partners) e, sob
certas condições, podem ser convertidas (1) em Ações
Preferenciais Classe A do Banco BTG Pactual ou (2) em Ações
Ordinárias do Banco BTG Pactual.

Ações Preferenciais do
Banco BTG Pactual

As Ações Preferenciais Classe A do Banco BTG Pactual e
Ações Preferenciais Classe B do Banco BTG Pactual, quando
referidas em conjunto e indistintamente.
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Afiliadas

Pessoas que, direta ou indiretamente, controlam, são
controladas ou estão sob controle comum de outra pessoa.

Euronext

Sistema de negociação multilateral gerido pela Euronext
Amsterdam e não é um mercado regulado, tal como definido na
Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros 2004/39/CE
de 21 de abril de 2004. Os requisitos regulatórios e existentes
para companhias cujos valores mobiliários são admitidos para
negociação no Euronext Amsterdam são menos exigentes do
que para companhias cujos valores mobiliários estão admitidos
para negociação em um mercado regulado.

ANBIMA

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais.

Asset Management

Área de negócio do Grupo BTG Pactual, pela qual oferece
serviços de administração de recursos a partir de um amplo
portfólio de produtos de investimento nas maiores classes de
ativos a clientes brasileiros e estrangeiros.

Atividades de Merchant
Banking

As atividades de Merchant Banking referem-se aos
investimentos (1) em fundos de private equity e (2) em ativos
imobiliários, fundos e veículos de investimento.

Atividades de Private
Equity

As atividades de private equity referem-se à gestão de fundos
de private equity, cujo capital é financiado por terceiros
investidores qualificados e pelo Grupo BTG Pactual. As
atividades de private equity fazem parte da área de Asset
Management.

AUA

Assets Under Administration, ou AUA, representa todos os bens
e ativos financeiros em relação aos quais oferece serviços de
administração, incluindo bens e ativos proprietários, de
terceiros e de fundos de wealth management e/ou veículos
de
investimento
coletivo. Estes ativos não são
necessariamente gerenciados pela área de Asset Management.

Banco BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Banco Central

Banco Central do Brasil

BDRs
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BDRs Classe A e BDRs Classe B, quando referidos em conjunto
e indistintamente.
BDRs Classe A

Certificados de depósito de valores mobiliários (Brazilian
Depositary Receipts), cada qual representativo de uma Ação
Classe A da PPLA Participations, os quais são depositados junto
à Instituição Depositária para fins de emissão de Units a serem
negociadas no mercado.

BDRs Classe B

Certificados de depósito de valores mobiliários (Brazilian
Depositary Receipts), cada qual representativo de uma Ação
Classe B da PPLA Participations, os quais serão depositados
junto à Instituição Depositária para fins de emissão de Units a
serem negociadas no mercado.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Alpha

BTG Alpha Investments LLC, uma sociedade limitada (limited
liability company) organizada de acordo com as leis de
Delaware, e que era uma subsidiária integral da PPLA
Investments até 31 de março de 2010.

BTGMB ou Merchant
Banking Partnership

BTG MB Investments LP.

BTG Pactual Europe

BTG Pactual Europe LLP.

BTG Pactual Holding

BTG Pactual Holding S.A., uma sociedade por ações
organizada de acordo com as leis do Brasil, que (1) detém a
maioria das Ações Ordinárias do Banco BTG Pactual, (2) é
detida pelos Partners e (3) é controlada pelos Top Seven
Partners.

Contrato de Depósito dos
BDRs

Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Escrituração de
BDRs firmado entre o BTG Pactual Participations e o Banco
Bradesco S.A.

Contrato de Depósito dos
Units.

Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Escrituração de
Units firmado entre o Banco BTG Pactual, BTG Pactual
Participations e o Banco Bradesco S.A.
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Contratos de Depósito

O Contrato de Depósito de BDRs e o Contrato de Depósito de
Units, considerados em conjunto.

Contrato de Custódia

Securities Custody Agreement celebrado entre o The Bank of
New York Mellon e o Banco Bradesco S.A.

Consórcio

Consórcio formado pelos Membros do Consórcio.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Dólar, Dólares ou US$

Dólar norte-americano, a moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

FGV

Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da PPLA Participations.

GEMM

Global Emerging Markets & Macro Fund.

IBOVESPA

Índice da B3, indicador do desempenho médio das cotações das
ações negociadas na B3.

Instituição Custodiante

The Bank of New York Mellon.

Instituição Depositária ou
Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Investimentos de private
equity

Investimentos realizados em ações de sociedades de capital
fechado ou de capital aberto cuja ação não pode ser negociada
livremente em bolsas de valores, inclusive em decorrência de
estarem vinculadas a acordos de acionistas.

Investment Banking

Área de negócio do Grupo BTG Pactual, pela qual oferece
serviços de consultoria financeira e em mercado de capitais.

IPO

Initial public offering, oferta pública inicial de distribuição de
valores mobiliários.

Lei das Sociedades por
Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
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Membros do Consórcio

Grupo de investidores internacionais que (1) entraram no Grupo
BTG Pactual em dezembro de 2010 e incluem Afiliadas do
Government of Singapore Investment Corporation (GIC), China
Investment Corporation (CIC), Ontario Teachers’ Pension Plan
Board (OTPP), Abu Dhabi Investment Council (ADIC), J.C.
Flowers & Co. LLC, RIT Capital Partners LLC, Marais LLC,
the Santo Domingo Group of Colombia, Exor S.A., a sociedade
de investimento (investment company) controlada pela família
Agnelli da Itália e Inversiones Bahia, a sociedade de
participação (holding company) da família Motta do Panamá,
e (2) detêm, direta ou indiretamente, Ações do Banco BTG
Pactual, Ações Classe D da PPLA Participations e Participações
Classe D na PPLA Investments.

Ônus

Qualquer restrição (de natureza contratual, legal ou qualquer
outra) à livre disposição, uso ou gozo de um bem ou direito,
incluindo, a título exemplificativo, qualquer ônus, encargo,
gravame, direito real de garantia, alienação fiduciária em
garantia, direito de preferência, direito de venda conjunta ou
de revenda ou direito de primeira recusa.

Participações Classe A na
PPLA Investments

Participações de sócios passivos (limited partnership interests)
consistentes de units ordinárias classe A, as quais são detidas
pelos Partners.

Participações Classe B na
PPLA Investments

Participações de sócios passivos (limited partnership interests)
consistentes de units ordinárias classe B, as quais são detidas
por alguns Partners.

Participações Classe C na
PPLA Investments

Participações de sócios passivos (limited partnership interests)
consistentes de units ordinárias classe C, as quais serão emitidas
em favor da PPLA Bermuda Holdco como resultado da
conclusão da Oferta e que são indiretamente detidos pela PPLA
Participations e, consequentemente, pelos investidores nas
Units.

Participações Classe D no
PPLA Investments

Participações de sócios passivos (limited partnership interests)
consistentes de units ordinárias classe D, as quais são detidos
pelos Membros do Consórcio e Partners Participantes.
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Participação de Sócio
Administrador na PPLA
Investments

Participação de sócio administrador (general partnership
interests) na PPLA Investments, que é detida pela PPLA
Participations.

Partners

Pessoas físicas que atualmente detêm, em conjunto
(juntamente com seus familiares, trusts ou outras entidades
estabelecidas em seu benefício ou em benefício de seus
familiares), direta ou indiretamente, Ações Ordinárias do Banco
BTG Pactual, Ações Preferenciais Classe A do Banco BTG
Pactual (no caso dos Partners Participantes), Ações
Preferenciais Classe B do Banco BTG Pactual, Participações
Classe A na PPLA Investments, Participações Classe B na
PPLA Investments, Participações Classe D na PPLA
Investments (no caso dos Partners Participantes), e Ações
Classe D da PPLA Participations (no caso dos Partners
Participantes).

Partners Participantes

Partners que adquiriram Ações Ordinárias do Banco BTG
Pactual, Ações Preferenciais Classe A do Banco BTG Pactual,
Participações Classe D na PPLA Investments e Ações Classe D
da PPLA Participations na mesma oportunidade, de acordo com
os mesmos termos e como parte da mesma operação dos
Membros do Consórcio.

Partners Seniores

Srs. Marcelo Kalim, Roberto Balls Sallouti, John Huw Gwili
Jenkins, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Rogério Pessoa
Cavalcanti de Albuquerque, Jonathan David Bisgaier,
Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo, Guilherme da Costa
Paes, Renato Monteiro dos Santos, André Fernandes, João
Marcello Dantas Leite, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca,
José Octavio Mendes Vita, José Zitelmann e William T. Royan,
quando referidos em conjunto e indistintamente.

PIB

Produto interno bruto.

PPLA Bermuda Holdco

(1) PPLA Bermuda LP Holdco Ltd., uma sociedade isenta
(exempted company) constituída de acordo com as leis de
Bermudas, que é uma subsidiária integral da PPLA
Participations e detentora direta de Participações Classe C da
PPLA Investments, e (2) qualquer subsidiária integral da PPLA
Participations que detenha diretamente Participação Classe C
da PPLA Investments.
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PPLA GP

PPLA GP Management Ltd., uma sociedade isenta (exempted
company) constituída de acordo com as leis de Bermudas, que
detém a Ação Classe C da PPLA Participations, e que é e que é
controlada pela PPLA PartnerCo.

PPLA Investments

PPLA Investments L.P., uma associação isenta (exempted
limited partnership) estabelecida de acordo com as leis de
Bermuda e suas controladas consolidadas.

PPLA Participations

PPLA Participations, Ltd., uma sociedade limitada e isenta
(limited liability exempted company) constituída de acordo
com as leis de Bermudas, que (1) é sócia administradora
(general partner) da PPLA Investments, (2) detém a totalidade
do capital social da PPLA Bermuda Holdco e (3) será a
detentora das Participações Classe C na PPLA Investments
indiretamente adquiridas pelos investidores na Oferta por meio
das Units. Incluem-se nesta definição as controladas
consolidadas da PPLA Participations.

PPLA Partnerco

PPLA Partnerco Ltd, uma sociedade isenta (exempted
company) constituída de acordo com as leis de Bermudas, que é
detida pelos Top Seven Partners.

Principal Investments

Área de negócio da PPLA Participations e suas subsidiárias, que
envolve atividades de investimento de capital em uma ampla
gama de instrumentos financeiros, incluindo investimentos em
Merchant Banking e investimentos imobiliários no Brasil e
investimentos em uma variedade de instrumentos financeiros no
mercado global, sendo estes
investimentos gerenciados
principalmente pela área de negócios de Asset Management do
Banco BTG Pactual.

Sócios(s) Controlador(es)

Partners que possuem as maiores participações na PPLA
Investments. Os Sócios Controladores são os seguintes: Srs.
Marcelo Kalim, Roberto Balls Sallouti, Antonio Carlos Canto
Porto Filho, Renato Monteiro dos Santos e Guilherme da Costa
Paes.

Units Euronext

Certificados de valores mobiliários, representativos cada um de
(a) GDRs e (b) Ações da PPLA Participations, a serem
distribuídos no âmbito da Oferta Internacional.
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Wealth Management

Área de negócio do Grupo BTG Pactual, pela qual oferece
serviços de consultoria em investimento e de planejamento
financeiro, bem como produtos de investimento a indivíduos de
alta renda.

WUM

Wealth Under Management, ou WUM, consiste dos ativos dos
clientes de private wealth que gerenciamos dentre uma
variedade de classes de ativos, incluindo renda fixa, conta
corrente, fundos multimercados e fundos de private equity,
incluindo por meio dos produtos de Asset Management do
Grupo BTG Pactual. Desta forma, uma parcela do WUM
também está alocada em AUM, na medida em que os clientes
de Wealth Management do Grupo BTG Pactual investirem em
seus produtos de Asset Management.
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