PPLA PARTICIPATIONS LTD.
(nova denominação da BTG Pactual Participations Ltd.)
CNPJ/MF nº 15.073.274/0001-88
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, HM11, Bermuda
COMUNICADO AO MERCADO
PPLA PARTICIPATIONS LTD. (nova denominação da BTG Pactual Participations
Ltd.) (“Companhia”), em continuidade ao disposto no Fato Relevante da Companhia, datado
de 7 agosto de 2017 e no Fato Relevante da Companhia e do Banco BTG Pactual S.A.
(“Banco”), datados de 14 de fevereiro de 2017 e de 4 de agosto de 2017, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada nesta data (“AGE”), foi ratificado (i) o grupamento de ações Classe A e Classe B
de emissão da Companhia, na razão de 9 (nove) para 1 (um) (“Grupamento”), na forma
aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 4 de
agosto de 2017; (ii) a alteração da denominação social da Companhia para PPLA
Participations Ltd.; e (iii) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir as
deliberações adotadas na AGE.
A partir do pregão de 8 de setembro de 2017, as units da Companhia passarão a ser listadas
e negociadas grupadas, assim como os BDRs com lastro em ações de emissão da Companhia
passarão a ser listados grupados, na razão de 9 (nove) ações para 1 (uma) ação.
Em consequência do Grupamento, (i) as atuais 259.531.855 units passarão a ser 28.836.873
units; e (ii) a atual quantidade total (teórico) de 910.309.057 units passará a ser de
101.145.450 units. A composição 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).
A partir do pregão de 11 de setembro de 2017, a unit e os BDRs com lastro em ações de
emissão da Companhia passarão 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” (com lastro em 1 ação classe B).
Conforme exposto no Fato Relevante da Companhia e do Banco, datado de 4 de agosto de
2017 (“Fato Relevante”), a Companhia apresenta, abaixo, o cronograma atualizado do
Grupamento, contemplando a data atualizada de início da negociação sob os novos tickers:
Data
6 de setembro de 2017
8 de setembro de 2017

Ato
Data do Grupamento e data da AGE para alteração da
denominação social, dentre outras matérias
Unit “BBTG12”, BDR “BBTG36” e BDR “BBTG35”
passam a ser negociados grupados.

11 de setembro de 2017

Unit “BBTG12”, BDR “BBTG36” e BDR “BBTG35”
passam a ser negociados sob novos tickers: Unit “PPLA11”,
BDRs“PPLA36” e BDR “PPLA35”, respectivamente.

Todas as referências aqui neste Fato Relevante à unit “BBTG12” (cuja novo código será
“PPLA11”), especificamente no que se refere ao Grupamento, também irão envolver o BDR
“BBTG36” (cuja novo código será “PPLA36”) e BDR “BBTG35” (cuja novo código será
“PPLA35”) que compõem tal unit.
Adicionalmente, a alienação direta dos BDRs com lastro em ações de emissão da Companhia
não é permitida, na forma do artigo 8.2 do estatuto social da Companhia. A negociação deve
ocorrer, portanto, apenas através das units da Companhia descritas na forma deste
Comunicado ao Mercado.
Adicionalmente, as referidas operações resultaram em frações de units que serão agrupadas
em números inteiros (“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. A quantidade
exata de Sobras será oportunamente comunicada ao mercado tão logo recebidos e
consolidados os dados pela B3 e pelo escriturador. Ainda assim, antecipamos que a
quantidade das referidas units a serem vendidas em leilão representarão montante imaterial
quando comparado ao total de units.
Os termos não definidos neste Comunicado ao Mercado encontram-se definidos no Fato
Relevante.
São Paulo, 6 de setembro de 2017.
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