PPLA PARTICIPATIONS LTD.
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2022
A PPLA Participations Ltd., uma companhia devidamente constituída de acordo com as
leis de Bermuda (“Companhia”) comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 81/22,
conforme alterada, divulga o mapa final de votação (mapa sintético) relativo às instruções
de votos proferidas presencialmente para cada uma das matérias submetidas à deliberação
da Assembleia Geral Ordinária realizada em 03 de junho de 2022.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022.

PPLA PARTICIPATIONS LTD.
GUSTAVO DOS SANTOS VAZ
Diretor de Relações com Investidores
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PPLA PARTICIPATIONS LTD.
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2022
O mapa abaixo resume os votos proferidos pelos acionistas da PPLA Participations Ltd.,
uma companhia devidamente constituída de acordo com as leis de Bermuda
("Companhia") presentes na Assembleia Geral Ordinária ("AGO") realizada em 03 de
junho de 2022, às 11:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, no 501, 6º andar, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil.
A AGO deliberou sobre a seguinte Ordem do Dia:
I.

Deliberar sobre as demonstrações contábeis relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como o relatório dos auditores
independentes;

II.

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, de acordo com o estatuto social da Companhia;

III.

Deliberar sobre a nomeação de um auditor independente para a Companhia, com
mandato a partir da conclusão da Assembleia Geral Ordinária até a conclusão
da próxima Assembleia Geral Ordinária na qual as demonstrações financeiras
da Companhia serão apresentadas, nos termos do Artigo 70.1 do Estatuto Social.

IV.

Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o
ano de 2022.
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Mapa sintético de votação da AGO da Companhia
realizada em 03 de junho de 2022
Item da
Ordem
do Dia

Matérias Deliberadas

A Favor
Quantidade de
Ações

%(*)

Manifestação de Voto
Abstenção
Quantidade de
%(*)
Ações

Aprovar sobre as demonstrações
contábeis relativas ao exercício social
1.
encerrado em 31 de dezembro de 2021,
28.146.660
100%
0
bem como o relatório dos auditores
independentes.
Aprovar destinação do prejuízo líquido
2.
do exercício social encerrado em 31 de
28.146.660
100%
0
dezembro de 2021.
Aprovar a nomeação do auditor
independente para a Companhia, com
mandato a partir da conclusão da
Assembleia Geral Ordinária até a
3.
conclusão da próxima Assembleia Geral
28.146.660
100%
0
Ordinária na qual as demonstrações
financeiras da Companhia serão
apresentadas, nos termos do Artigo 70.1
do Estatuto Social.
Aprovar a eleição dos membros do
4.
28.146.660
100%
0
Conselho de Administração.
(*) Considera apenas a quantidade de ações detida pelos acionistas que compareceram à AGO.
Todos os votos foram proferidos presencialmente.
*****
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