PPLA PARTICIPATIONS LTD.
CNPJ/MF nº 15.073.274/0001-88
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, HM11, Bermuda
AVISO AOS ACIONISTAS
PPLA PARTICIPATIONS LTD. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, em complemento ao Aviso aos Acionistas de 7 de agosto de 2017 e ao
Aviso aos Acionistas de 23 de outubro de 2017, que as frações resultantes do grupamento de
ações classe A e classe B de emissão da Companhia foram agrupadas em números inteiros
de BDR com lastro em 1 ação classe A (“PPLA36”), de BDR com lastro em 1 ação classe B
(“PPLA35”) e uma unit PPLA11 (composto cada um de 1 BDR classe A e de 2 BDRs classe
B) (“PPLA11”) e vendidas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em leilão realizado em
26 de outubro de 2017, tendo sido alienadas 38 unidades de PPLA35, 26 unidades de PPLA36
e 2.050 units PPLA11, com apuração dos valores descritos abaixo:
Ativo

Quantidade

Valor Líquido Total

Valor Líquido por Ativo

PPLA35

38

R$17,27

R$0,454474

PPLA36

26

R$2,57

R$0,098846

PPLA11

2.050

R$3.535,80

R$1,72478

Esse valor será pago aos acionistas que fizerem jus ao seu recebimento em 9 de novembro
de 2017, através da instituição depositária das ações – Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”) –
mediante crédito automático para acionistas correntistas e acionistas que já tenham
informado ao Bradesco o número de seu CPF ou CNPJ e a respectiva conta bancária. Os
acionistas que não tenham feito essa indicação deverão se dirigir a uma Agência do Bradesco
munidos de CPF, RG e comprovante de residência para atualização dos dados cadastrais e
recebimento dos respectivos valores a que têm direito.
Os valores relativos às ações/units depositadas na custódia fungível da B3 serão creditados
àquela entidade e as corretoras depositantes encarregar-se-ão de repassá-los aos acionistas.
Informamos aos eventuais detentores de Global Depositary Receipts (GDRs) negociados no
segmento Euronext organizado pela NYSE Euronext em Amsterdam, que o pagamento se
dará através do The Bank of New York Mellon, instituição depositária das GDRs.
São Paulo, 31 de outubro de 2017.
PPLA PARTICIPATIONS LTD.
RENATA GOMES SANTIAGO BROENN
Diretora de Relações com Investidores

