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Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias consolidadas da GP Investments, Ltd. (“Companhia”),
contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de
2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações
do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos nessa data e das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data,
incluindo as notas explicativas.
A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com
a norma internacional IAS 34 - “Interim Financial Reporting”, emitida pelo “International Accounting
Standards Board - IASB”, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações
financeiras intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações
intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e
ISRE 2410 - “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”,
respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações,
principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e,
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os
assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma
opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
informações financeiras intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais anteriormente
referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a norma internacional
IAS 34, aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
São Paulo, 16 de agosto de 2021
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Destaques do 2T21
13 de agosto de 2021 Este comunicado informa os resultados do 2T21 da GP Investments, Ltd. GP
GPIV33], líder em private equity e investimentos alternativos
Os destaques do trimestre incluem:
1. No 2T21 a GP registrou um lucro líquido de USD 51,1 milhões, e o Valor Líquido Patrimonial ("NAV") alcançou USD
319,8 milhões no final do trimestre. Os resultados do segundo trimestre refletem principalmente a valorização do
real, o aumento do valor justo de mercado (FMV) das empresas brasileiras do portfólio da GP, e a valorização do
portfólio de investimentos da G2D.
2. Venda de LEON Restaurants: Em maio, a Spice PE anunciou a conclusão da venda da LEON Restaurants Ltd.
("LEON") à EG Foodservice Limited ("EG Group"). A Spice PE recebeu recursos brutos no montante de
aproximadamente USD 43,7 milhões e espera receber até USD 4,9 milhões adicionais nos próximos meses.
3. Mercado Bitcoin (evento subsequente): Em julho, o Softbank liderou um investimento de aproximadamente USD
200 milhões de dólares na empresa. Esta transação gerou aproximadamente BRL 23,4 milhões em recursos para a
GP, e avaliou sua participação remanescente no Mercado Bitcoin em BRL 288,1 milhões.
4. IPO da G2D: A G2D levantou aproximadamente BRL 281 milhões através de uma oferta primária em maio de 2021.
O preço da oferta pública inicial foi de BRL 7,16 por ação - um prêmio de 25% sobre seu valor patrimonial líquido
(NAV) por ação em dezembro de 2020. Seguindo vários desenvolvimentos em sua carteira, o NAV por ação da G2D
é atualmente estimado em aproximadamente BRL 10,09 por ação.

Sobre a GP Investments
A GP Investments é uma companhia líder em patrimônio privado e investimentos alternativos. Desde sua criação em
1993, a GP já captou USD 5 bilhões com investidores em todo o mundo, concluiu investimentos em mais de 50 empresas
e realizou mais de 25 operações no mercado de capitais.
A GP Investments possui uma estratégia de investimento consistente e disciplinada, direcionada a companhias
consolidadas com potencial de crescimento e de serem mais eficientes e lucrativas, tornando-se líderes em seus setores.
Desde 2006, as ações Classe A da GP Investments são negociadas na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na
Bolsa de Valores do Brasil (B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão) sob o código GPIV33 e negociadas na Bolsa de Valores de
Luxemburgo. Atualmente, a companhia possui escritórios em São Paulo, Nova York, Londres e Bermuda. Para mais
informações, acesse: www.gp-investments.com.
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GP Investments Panorama do portfólio

A GP Investments possui um portfólio diversificado de empresas detidas direta ou indiretamente através de veículos
afiliados administrados pela GP e que têm influência significativa sobre as empresas investidas. Cada veículo de
investimento concentra-se em estratégias específicas, diferenciadas principalmente por porte, geografia e setores.

A Spice Private Equity Ltd ('Spice PE') é uma empresa de investimentos focada em investimentos globais de private
equity. A GP Investments tornou-se a acionista controladora da Spice PE, listada na SIX Swiss Exchange (SPCE), utilizando
capital próprio como parte de sua estratégia de buscar uma carteira de empresas com ambições de liderança global.
No final do 2T21, a Spice PE informou um Valor Líquido Patrimonial (NAV) de USD 152,8 milhões e seu balanço
patrimonial incluía: caixa e equivalentes de caixa (44% do NAV total); investimentos diretos (44%); e o Legacy Portfolio
(9%). Seu balanço patrimonial é livre de dívidas. Para mais informações, acesse www.spice-private-equity.com

Em julho de 2020, a GP Investments e a Spice PE criaram a G2D Investments, Ltd ("G2D"), um novo veículo de
investimento focado em empresas que desenvolveram tecnologias disruptivas. A G2D tem como alvo principal
investimentos minoritários em empresas capacitadas em tecnologia que operam em grandes mercados endereçáveis,
liderados por excelentes equipes de gestão e com claras vantagens competitivas.
A G2D nasceu com um portfólio geograficamente diversificado e com plataformas que lhe permitem buscar novas
oportunidades de investimento em empresas sediadas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Em 30 de junho de
2021, o portfólio da G2D Investments era composto por: 37% em marcas disruptivas de consumo através da The
Craftory; 31% em fintechs brasileiras (Blu, CERC, Mercado Bitcoin e Sim;paul); 13% em investimentos de venture capital
focados no Vale do Silício através da Expanding Capital; 5% em edtech (Quero Educação) ; e 15% de caixa líquido. Para
mais informações, acesse https://www.g2d-investments.com/
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Portfólio da GP Investments
Data do investimento
Novembro 2012

Veículo de investimento
GPCP V

Indústria
Varejo de Artigos Esportivos

Liquidez do ativo
Companhia de capital aberto

Grupo SBF (B3: SBFG3) é a holding da Centauro, maior varejista de artigos esportivos da América Latina; da Fisia,
operação brasileira da Nike; e da NWB, produtora de conteúdo esportivo proprietária dos canais Desimpedidos e
Acelerados do YouTube, entre outros.

Atualização 2T21
O Grupo SBF reportou receita líquida BRL 1.123 milhões no 2T21, 369,1% acima do 2T20, e um EBITDA de BRL 169
milhões no 2T21 (margem EBITDA de 15,1%).
Após as aquisições das operações brasileiras da Nike e da NWB, o grupo tem se concentrado em fortalecer cada unidade
de negócios individualmente e maximizar suas sinergias.
Com o avanço do plano de vacinação e o levantamento gradual das medidas de distanciamento social no Brasil, o
desempenho da Centauro nas lojas físicas melhorou significativamente durante o trimestre. Após um abril ainda afetado
por restrições, maio e junho vieram acompanhados por uma recuperação das vendas nas lojas físicas. Para mais
detalhes, acesse o website do Grupo SBF.
Data do investimento
Junho/2016

Veículo de investimento
GPCP VI

Indústria
Imóveis Comerciais

Liquidez do ativo
Companhia de capital aberto

BR Properties (B3: BRPR3) é uma das principais empresas de investimentos imobiliários comerciais do Brasil. Atua na
aquisição, locação, administração, desenvolvimento e venda de imóveis comerciais, principalmente no segmento highend, incluindo escritórios e armazéns (tanto logísticos quanto industriais) nas principais áreas metropolitanas do Brasil

Atualização 2T21
A BR Properties ('BRPR') reportou uma receita líquida de BRL 78,6 milhões no 2T21, 4% acima do 2T20, e 2T21 EBITDA
de BRL 55,0 milhões (margem EBITDA de 70%), 6% acima do 2T20.
A companhia encerrou o trimestre com taxas de vacância financeira e física de 29,4% e 30,5%, respectivamente.
Desconsiderando os 101.926 m2 adquiridos no complexo Parque da Cidade, as taxas de vacância financeira e física são
16,7% e 19,7%, respectivamente, ou 1,9 e 1,5 pontos percentuais mais baixas, respectivamente, do que no 1T21. A dívida
líquida no final do trimestre era de BRL 2,0 bilhões, com um custo médio de CDI + 2,2%, resultando em um índice de
alavancagem líquida de 8,5x, e índice de cobertura de juros de 3,4x.
Novas locações: A BRPR assinou novas locações para 32.000 m2 de sua ABL que não foram contabilizadas nos resultados
do 2T21: terá um impacto positivo sobre as finanças dos próximos trimestres.
Aluguel médio: Nos últimos doze meses, o aluguel médio por m² aumentou 7%. Excluindo os novos arrendamentos da
Torres Ventura, este crescimento seria de 13%.
Aquisições: Em maio, a BRPR adquiriu o Armazém Centauri por BRL 156 milhões. Trata-se de um imóvel de 63.000 m2,
ainda em desenvolvimento, mas 100% pré-locado. A aquisição consolida a estratégia da BRPR no segmento de logística.

Venda: Como parte de sua estratégia de desinvestimento de ativos não essenciais e otimização da estrutura de
capital, a BRPR vendeu 76.002 m² de sua ABL durante o trimestre, elevando sua área total vendida no primeiro
semestre de 2021 para 87.898 m².
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Portfólio da Spice Private Equity
Data do investimento
Outubro de 2017

Veículo de investimento
GP, Spice PE e GPIAC

Indústria
Suporte a Programas Corporativos

Liquidez do ativo
Companhia de capital aberto

A Rimini Street (Nasdaq: RMNI) é um fornecedor global de produtos e serviços de software empresarial. É o
principal fornecedor terceirizado de suporte aos produtos de software Oracle e SAP, e um parceiro da Salesforce.

Atualização 2T21
A Rimini Street continua no caminho certo para atingir seu plano estratégico de crescimento de receita anual de
USD 1 bilhão até 2026.Os resultados do 2T mostram um crescimento consistente em todas as principais métricas
operacionais e financeiras, com receita recorde de USD 91,6 milhões, 16,9% acima do 2T20. A margem de lucro
bruto no trimestre foi de 62,2%, com retenção de receita de 94%.
Em julho, a companhia resgatou o restante das Ações Preferenciais Série A, financiadas por um novo instrumento
de dívida de USD 90M com um custo de dívida muito significativamente menor, o que economizará USD 24M em
despesas financeiras nos próximos 12 meses. Após a divulgação de resultados da Rimini no 2T21, a GP Investments
e a Spice PE conseguiram obter liquidez parcial, trazendo recursos de aproximadamente USD 3,5 milhões para a
GP e USD 1,5 milhões para a Spice.

Data do investimento
Maio 2018

Veículo de investimento
Spice Private Equity

Indústria
Restaurantes

Liquidez do ativo
Companhia de capital fechado

A Bravo Brio (anteriormente denominada FoodFirst Global Restaurants) é a proprietária e operadora líder de duas
marcas distintas de restaurantes italianos no segmento de refeições sofisticadas e acessíveis: Bravo Fresh Italian e
Brio Italian Mediterranean.

Atualização 2T21
Apesar da rápida e bem sucedida implementação da vacinação no 2T21, a recuperação econômica nos EUA tem
sido mais lenta do que o esperado. À medida que mais estados começam a levantar as restrições, o dine-in já está
mostrando sinais promissores de recuperação enquanto a opção de retirada/delivery mantém seu ritmo (10%-20%
das vendas).
A empresa avançou com diversas iniciativas de marketing, tecnologia e operações, aumentando a eficiência e
introduzindo com sucesso várias novas marcas virtuais desenvolvidas pela Virtual Dining Concepts em parceria
com influenciadores e celebridades, tais como Mariah Carey, Tyga, Guy Fieri, Mr. Beast e FoodGod. Entretanto, em
linha com a maioria das outras redes de restaurantes nos EUA, a empresa vem enfrentando desafios em: (i) custos
de alimentação, pois as fábricas enfrentam escassez de mão-de-obra e estão aumentando os preços; e (ii) mãode-obra, principalmente por causa dos benefícios de desemprego, levando muitos restaurantes a operar abaixo do
potencial máximo devido à escassez de pessoal. As vendas da Bravo Brio no 2T21 foram muito próximas de seu
nível 2T19 para restaurantes comparáveis (-1,3%), com cada mês apresentando números melhores: (4,8%) em
abril, (2,8%) em maio e +5,2% em junho. O EBITDA no ano, está de acordo com o orçamento.
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Portfólio da G2D Investments: Fintechs brasileiras
Data do investimento
Março de 2020

Veículo de investimento
Investimentos proprietários

Indústria
Fintech

Liquidez do ativo
Companhia de capital fechado

A Blu é uma fintech líder e pioneira em soluções financeiras que conectam o varejo e a indústria, oferecendo meios
para que os varejistas reduzam seus custos e aumentem suas condições de pagamento, ao mesmo tempo em que
permite que os fabricantes vendam aos varejistas sem risco de inadimplência. Mais de 15.000 varejistas e 2.500
fornecedores, localizadas em todo o Brasil, em segmentos como colchões, móveis, óculos e moda, estão
conectados digitalmente através da plataforma da Blu.

Atualização 2T21
A Blu continua inovando para fornecer melhores soluções financeiras para comerciantes e fornecedores em
verticais selecionadas, tais como colchões, móveis, óculos, moda e setores relacionados.
Em julho, a Blu realizou sua maior rodada de financiamento até hoje, uma série B liderada por um fundo afiliado
ao gestor global de private equity Warburg Pincus, que investiu aproximadamente BRL 300 milhões. Como
consequência da transação, a participação da G2D na Blu foi reavaliada de BRL 163 milhões para BRL 211 milhões,
mais de 4x o valor original investido na empresa. A G2D receberá aproximadamente BRL 54 milhões em dinheiro
e ficará com uma participação remanescente em Blu de aproximadamente BRL 157 milhões.

Data do investimento
Fevereiro de 2021

Veículo de investimento
G2D Investments & GP Investments

Indústria
Fintech

Liquidez do ativo
Companhia de capital fechado

O Grupo 2TM, controlador do Mercado Bitcoin, democratizou os investimentos em ativos alternativos, oferecendo
novas soluções para empresas e consumidores finais. O Mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da
América Latina. Ela permite aos usuários comprar e vender criptoativos e outros ativos digitais, tais como tokens
que representam ativos reais.

Atualização 2T21
No 2T21, o Mercado Bitcoin continuou sua expansão no segmento cripto, lançando 19 novos criptoativos na
plataforma. Em abril, sua controladora lançou o MeuBank, um serviço de carteiras e contas multiativos. Mais
recentemente, no início de agosto, a empresa anunciou a aquisição do Portal do Bitcoin, uma plataforma de
notícias voltada para o universo de cripto.
No início de julho, o Mercado Bitcoin anunciou uma rodada de investimentos Série B de USD 200 milhões liderada
pelo Softbank, posicionando a empresa como um dos maiores unicórnios da América Latina. Como resultado, os
investimentos da GP e da G2D na empresa foram reavaliados para aproximadamente 19x seu custo. A GP e a G2D
venderam aproximadamente 7,5% de suas participações na empresa, representando BRL 23,4 milhões em dinheiro
para a GP e BRL 19,5 milhões para a G2D, avaliando suas participações restantes em aproximadamente BRL 288,1M
e BRL 239,5M, respectivamente.
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Portfólio da G2D Investments: The Craftory
Data do investimento
Maio 2018

Veículo de investimento
G2D Investments

Indústria
Plataforma de investimento

Liquidez do ativo
Companhia de capital fechado

A The Craftory é uma holding de investimentos independente com cerca de USD 375 milhões em capital
permanente a investido nas marcas mais ousadas do mundo no espaço dinâmico dos bens de consumo. A
companhia se concentra na Europa e nos EUA, buscando marcas de consumo de alto crescimento com receita
anual de no mínimo USD 10 milhões. O objetivo é impulsionar as vendas com operações expansíveis, narrativa
eficaz e marketing digital. A The Craftory é dirigida por empreendedores e especialistas e marcas que buscam
alcançar seus objetivos empregando modelos de negócio verdadeiramente disruptivos, por meio dos quais eles
podem alavancar sua experiência e expertise, ajudando a impulsionar o crescimento.

2Q21 Atualização 1T21
As empresas do portfólio da The Craftory continuam a crescer
em ritmo acelerado, com base em seus modelos de distribuição
direta ao consumidor, estratégia digital e causas justas.
Em abril, a The Craftory investiu USD 40M na Seed Health, uma
empresa de ciências microbiológicas pioneira em aplicações de
micróbios para a saúde humana e planetária
para mais
detalhes acesse o website da The Craftory.
Posteriormente, no início do 3T, a NotCo recebeu uma rodada
de investimentos Série D de USD 235M liderada pelo Tiger
Global Management, na qual a empresa foi avaliada em USD 1,5
bilhões. Conforme informado pela The Craftory, espera-se que
participação da Craftory (e, portanto, da G2D) na empresa seja
reavaliada, gerando um retorno não realizado de 4x para a G2D
desde seu último balanço, o que representaria um ganho não
realizado para a G2D de BRL 134M.
Também no 3T, a Craftory investiu USD 60M na Freddie's
Flowers, um negócio de assinaturas de entrega de flores para
mais detalhes acesse o website da
.
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Portfólio da G2D Investments (continuação)
Além de Blu, Mercado Bitcoin e The Craftory, a G2D tem um portfólio de negócios e plataformas únicas de
tecnologia. Uma breve descrição dessas empresas de alto potencial em sua carteira é mostrada na tabela abaixo:

A Quero Educação opera um marketplace que conecta estudantes com escolas
no Brasil. Seu mercado permite aos estudantes encontrar informações sobre
cursos e escolas onde desejam estudar, comparar programas e opções
universitárias, aprender sobre as mensalidades e bolsas de estudo e inscreverse para a graduação. O investimento na Quero Educação foi feito no terceiro
trimestre de 2019.
A sim;paul está redesenhando a forma como o mercado financeiro se relaciona
com o cliente e pretende operar oferecendo uma assessoria mais personalizada
através de Agentes Autônomos. O investimento em sim;paul foi feito no
segundo trimestre de 2020.

A CERC fornece a infraestrutura subjacente dos mercados financeiros de
crédito, oferecendo serviços de validação, registro e compensação de
recebíveis. Seu objetivo é aumentar a segurança e a eficiência no uso dos
recebíveis para transações de crédito. O investimento na CERC foi feito no
terceiro trimestre de 2020.

Investimentos em Venture Capital focados no Vale do Sílicio:
A Expanding Capital é uma companhia de venture capital com sede em São
Francisco empresa que normalmente investe em rodadas da série C +. Desde a
sua fundação, a Expanding Capital investiu em empresas ao lado de algumas
das líderes de fundos de capital de risco e tem investido em várias empresas
que se tornaram
Durante o 2T21, a Expanding Capital vendeu sua participação na Coinbase no
IPO da companhia, gerando um retorno realizado de mais de >30x para seus
investidores, e USD 5,9 milhões em recursos para a G2D.
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GP Investments, Ltd.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias
consolidadas em 30 de junho de 2021
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Operações
GP Investments, Ltd. ("Companhia" ou "GP") é uma companhia de investimentos domiciliada nas Ilhas das
Bermudas ("Bermudas") e suas operações abrangem o negócio de private equity e o ramo imobiliário, o que
inclui a administração de Limited Partnerships realizada por meio de suas controladas GP North America,
GP UK Corporate, GP Cash Management, GPAM, GPIC, G2D Investments (G2D) e Spice Private Equity
Bermuda (Spice).
As ações da Companhia são listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo e negociadas no mercado Euro MTF
e no Brasil, onde as ações são também listadas e negociadas na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR)
na bolsa de valores brasileira (B3).
2 Resumo das principais políticas contábeis
As informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia estão sendo apresentadas em
conformidade com o IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitido pelo International Accounting Standards
Board – IASB, e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias
consolidadas, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
A moeda funcional da Companhia é o dólar americano, uma vez que a maioria das transações e dos negócios
da Companhia são efetuados nesta moeda. Para fins das informações financeiras intermediárias
consolidadas consolidadas em IFRS, estas são convertidas e apresentadas em reais, da seguinte forma:
(i) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento
da data do balanço;
(ii) As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias;
e
(iii) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no
patrimônio líquido, na conta "Ajustes acumulados de conversão (CTA)".
As informações financeiras intermediárias consolidadas intermediárias devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, considerando
que o seu objetivo é fornecer uma atualização sobre as atividades, eventos e circunstâncias significativas em
relação àquelas apresentadas na demonstração financeira anual.
As informações financeiras intermediárias consolidadas consolidadas intermediárias do período findo em
30 de junho de 2021 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 13 de agosto
de 2021.
3 Riscos e gestão de riscos
Os principais riscos relacionados aos instrumentos financeiros são: risco de crédito, risco de mercado, risco
de liquidez e risco cambial. A gestão destes riscos é um processo que envolve diferentes níveis da Empresa e
engloba diversas políticas e estratégias. Além do investimento da Companhia em ações e sua participação no
GPCP IV, GPCP V, GPCP VI e subsidiárias da GP em 30 de junho de 2021, não havia concentração
significativa de risco de crédito, mercado, liquidez e moeda com relação a bancos e investimentos financeiros
fundos.
Não houve mudanças significativas nos riscos e na gestão de riscos durante o período findo em 30 de junho
de 2021. Para informações mais detalhadas, leia em conjunto com a Nota 3 das demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
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3.1 Análise de sensibilidade
Sensibilidade ao risco cambial A exposição ao risco cambial decorre de ativos denominados em moedas
diferentes da moeda funcional da GP (dólar norte-americano). A principal exposição refere-se ao portfólio de
investimentos da GP, que atualmente possui ativos em dólares norte-americanos, reais e francos suíços.
3.2 Gestão de capital
A política de gestão de capital da GP considera o cumprimento dos compromissos atuais e futuros relacionados
às atividades da Companhia, a manutenção de níveis de capital condizentes com o perfil da dívida e o
cumprimento do plano de recompra de ações de sua própria emissão, na forma aprovada pelo conselho de
administração. Em linha com estes objetivos, os recursos de caixa e equivalentes de caixa de curto prazo são
utilizados com a finalidade de obter a melhor taxa de retorno possível, investindo predominantemente em
investimentos conservadores, sem colocar em risco a liquidez necessária para cumprir os compromissos atuais
e futuros inerentes às atividades da GP.
30 de junho
de 2021

31 de dezembro
de 2020

102.795
6.976

105.225
7.251

375.149

376.895

Total dívida controladora

484.920

489.371

(-) Caixa e equivalente de caixa

541.538

217.976

Dívida líquida

(56.618)

271.395

Total do patrimônio líquido (GP Investments)

2.931.495

2.415.287

Capital total

2.874.877

2.686.682

(1,97)

10,10

Passivos de curto prazo
Empréstimos e financiamentos
Juros provisionados
Passivos de longo prazo
Bônus perpétuos

Percentual

O índice de alavancagem financeira (dívida líquida dividida pelo capital total) variou de 10,1% em 31 de
dezembro de 2020 para 1,97% negativo em 30 de junho de 2021. As Diretrizes e Políticas Gerais da Companhia
(General Guidelines and Policies) definem que a Companhia deverá sempre buscar manter seu nível máximo de
alavancagem financeira em 50%. A variação entre os períodos apresentados é considerada saudável e normal
pela administração dado que o índice de alavancagem financeira está em cumprimento com a política definida
pelo Conselho de Administração.
O capital da GP, assim como os riscos de mercado, é gerenciado de forma independente das empresas investidas
pelos fundos de private equity geridos pela GP. O capital não é administrado ao nível consolidado, que inclui
operações de captação e empréstimos as empresas de portfólio. Além disso, a GP não é garantidora de nenhuma
dívida ou empréstimo das empresas investidas pelos fundos de private equity.
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3.3 Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos a receber pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus
valores justos. A GP aplica o IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo
valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da hierarquia de mensuração do
valor justo.
A tabela abaixo apresenta os ativos mensurados pelo valor justo em 30 de junho de 2021, classificados conforme
os níveis de mensuração do valor justo:
30 de junho de 2021
Nível I
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado
Investimentos em "real estate"
Outros investimentos
Total de participações societárias
Investimentos em fundos - ativos financeiros a valor
justo por meio do resultado
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado
Total do ativo ao valor justo

Nível II

1.336.372

1.336.372

Nível III

Total

895.864

2.232.236

53.094
33.900

53.094
33.900

982.858

2.319.230

37.386

37.386

529.683

529.683

1.866.055

1.020.244

2.886.299

A tabela abaixo apresenta os ativos mensurados pelo valor justo em 31 de dezembro de 2020, classificados
conforme os níveis de mensuração do valor justo:
31 de dezembro de 2020
Nível I
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado
Investimentos em "real estate"
Outros investimentos
Total de participações societárias
Investimentos em fundos - ativos financeiros a
valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado
Total do ativo ao valor justo

1.171.030

1.171.030

Nível II

Nível III

Total

972.490

2.143.520

59.284
17.481

59.284
17.481

1.049.255

2.220.285

32.438

32.438

484.148
1.655.178

484.148
1.081.693

2.736.871

O negócio de equity portfolio consiste dos investimentos feitos por GPCP IV, GPCP V e pelas subsidiárias GPIC
G2D e Spice. Os investimentos são registrados pelos valores justos, com resultados realizados e não realizados
decorrentes de mudanças no valor justo, incluídos na linha de "Ganhos (perdas) realizados (não realizados) de
valor justo", na demonstração do resultado do período.
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado) é baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço.
Esses instrumentos estão incluídos no Nível I.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante
o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado
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onde está disponível e baseiam-se o menos possível nas estimativas específicas da Companhia. Se todas as
informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o
instrumento estará incluído no Nível II.
4 Instrumentos financeiros por categoria
Ativos ao custo
amortizado
30 de junho de 2021
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa
Empréstimos a receber de partes relacionadas
Taxas de administração e performance
Outras contas a receber
Ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado
Fundos em garantia - contas Escrow (i)
Equity portfolio

Ativos a valor justo
por meio do resultado

Total

541.538
115.316
249
56.366

541.538
115.316
249
56.366

713.470

567.069
15.257
2.319.230

567.069
15.257
2.319.230

2.901.556

3.615.026

Passivos ao custo amortizado
30 de junho de 2021
Passivo, conforme o balanço patrimonial
Títulos perpétuos
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar
Outros passivos

375.149
102.795
12.161
17.764
507.869
Ativos ao custo
amortizado

31 de dezembro de 2020
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa
Empréstimos a receber de partes relacionadas
Outras contas a receber
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
Fundos em garantia
Equity portfolio

Ativos a valor justo
por meio do resultado

Total

516.586
16.180
2.220.285

217.976
111.355
30.987
516.586
16.180
2.220.285

2.753.051

3.113.369

217.976
111.355
30.987

360.318

Passivos ao custo
amortizado
31 de dezembro de 2020
Passivo, conforme o balanço patrimonial
Títulos perpétuos

376.895
105.225
12,676
7.476
502.272

Empréstimos e financiamentos

Contas a pagar
Outros passivos

5 Caixa e equivalentes de caixa

Moeda
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Dólar norte-americano (US$)
Real (R$)
Franco suíço (CHF)

530.468
10.510
560

211.979
5.108
889

541.538

217.976

6 Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado
(a) Abertura e composição de saldos
30 de junho de
2021

31 de dezembro
de 2020

101.885
4.462
153.951
269.385
529.683

4.012
195.666
284.470
484.148

Circulante
Investimentos financeiros
Títulos privados
Fundos de investimentos (R$)
Fundos de investimentos (US$)
Reserva de caixa

As reservas de caixa referem-se ao valor retido no nível do GPCP IV Fund para passivos potenciais que possam
surgir durante o processo de liquidação do GPCP IV do fundo.
A Companhia entende que todos os títulos privados mantidos até 30 de junho de 2021 são classificados como
ativos nível I. Todos os instrumentos foram emitidos por empresas privadas e possuem vencimentos entre julho
de 2021 e maio de 2022.
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(b) Equity portfolio
Em 30 de junho de 2021, o equity portfolio da Companhia é composto principalmente por investimentos realizados pelos fundos GPCP IV, GPCP V, GPCP VI, GPRE e
pelas subsidiárias GPIC, G2D e Spice.
30 de junho de 2021

Total
direto e
indireto - %

Custo

31 de dezembro de 2020

Avaliação
Total
do General
direto e
Partner indireto - %

Custo

Avaliação
do General
Partner

Variação líquida em ganho
(perda) não realizado sobre
investimentos no período findo
em 30 de junho
2021

2020

Investimentos a valor justo dos fundos consolidados de
private equity
Nível I
Centauro (*)
BR Properties

Nível III
Lácteos Brasil
San Antonio
Allis
EBAM
Beleza Natural
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14.7
2.2

38.9
58.1
75.1
76.9
32.6

635,635
133,279

1,221,342
82,916

768,913

1,304,258

1,305,424
1,772,785
282,894
415,853
-

-

3,776,955

-

16.9
2.2

38.9
58.1
75.1
76.9
32.6

733,509
138,461

1,053,886
89,518

285,481
(4,128)

(392,345)
(80,391)

871,970

1,143,404

281,353

(472,736)

1,355,871
1,841,716
293,764
431,331
-

-

(317)
(136)
(707)
-

3,922,681

-

(1,160)

(54)
(121)
(155)
165,106
164,776
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30 de junho de 2021

Total
direto e
indireto - %

Custo

31 de dezembro de 2020

Avaliação
Total
do General
direto e
Partner indireto - %

Avaliação
do General
Partner

Custo

Variação líquida em ganho
(perda) não realizado sobre
investimentos no período findo
em 30 de junho
2021

2020

Investimento detidos
diretamente pela Companhia
Rimini Street
GP Investments Acquisition Corp. - Nível III
G2D Investments, Ltd – Nível III
The Craftory, LTD
BLU Pagamentos S.A. (***)
Expanding Capital (*)
Sim;paul
Quero Eduação (***)
Inova FIP (**)
Spice - Nível III
Direct Co-Investments
Global EM Funds Portfolio
Latin American Portfolio
Asia-Pacific Funds Portfolio

1.9
1.1

16.4
24.3
*
5.0
3.2
**

52,308
365

32,114
19,268

1.9
1.1

62,573
31,866

27,626
7,374

199,028
60,362
80,120
9,949
25,011
27,132

237,825
162,952
81,656
10,079
25,546
28,723

16.4
24
*
5
3.2
**

170,301
62,709
50,725
10,336
25,984
15,964

210,607
163,098
57,351
10,128
26,540
15,923

5,767
(5,121)
315
1,622

721,563
43,664
400
15,172

273,230
55,785
310
490

934,232
45,379
395
15,762

431,950
48,355
333
831

40,845
9,631
(32)
(340)

58.5

Investimentos em Real Estate

7,894
5,146

-

58.5

Conta Escrow
Outros investimentos

14,998
13,919

37,196

33,900

13,683

17,481

5,818,139

2,266,136

6,234,559

2,161,001

288,107
6,106,246

53,094
2,319,230

299,309
6,533,868

59,284
2,220,285

(7,656)
354,141
(4,524)
349,617

(314,144)
(16,723)
133
(192)
(21,793)
38,810
(608,828)
(22,047)
(630,875)

(*) Em 30 de junho de 2021 - Representada por aproximadamente 25,6% da Bbridge Capital I LP e 50% da Expanding Capital II-A LP; (**) O Inova FIP investe no CERC e 2TM. Ambas as participações são

representadas
por aproximadamente 3,4%; (***) Em junho de 2020, os investimentos foram classificados como “Outros investimentos”;
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As mutações na conta de investimentos do Equity Portfolio foram como segue:

No í n i ci o do per í odo
V a lor iza çã o (desv a lor iza çã o) n o v a lor ju st o
Rev er sã o n o v a lor ju st o n ã o r ea liza do n a a lien a çã o de in v est im en t os
Desin v est im en t o em Beleza Na t u r a l
T r a n sfer ên cia de pa r t icipa çã o - BLU Pa g a m en t os S.A .
T r a n sfer ên cia de pa r t icipa çã o - Ex pa n din g Ca pit a l
T r a n sfer ên cia de pa r t icipa çã o - Sim ;pa u l
T r a n sfer ên cia de pa r t icipa çã o - Qu er o Edu ca çã o
T r a n sfer ên cia de pa r t icipa çã o - In ov a FIP
A por t e a dicion a l - In ov a FIP
A por t e a dicion a l - In ov a FIP II
V en da pa r cia l - Rim in i St r eet In c.
A por t e de ca pit a l - Ex pa n din g Ca pit a l
A por t e de ca pit a l - T h e Cr a ft or y
T r a n sfer ên cia de pa r t icipa çã o - T h e Cr a ft or y
V en da pa r cia l - Cen t a u r o
T r a n sfer en cia pa r a pa g a m en t os a dm in ist r a t iv os de SPV s
Redu çã o de ca pit a l - Rea l Est a t e
Con t a escr ow
Ret or n o de ca pit a l - Por t folio de Spice
A lt er a çã o em in v est im en t os - ou t r os in v est im en t os
Por t folio de Spice - desin v est im en t os
V a r ia çã o Ca m bia l
A o fi n a l do per í odo

30 de ju n h o de
2021

31 de dezem br o
de 2020

2 ,2 2 0 ,2 8 5
3 5 5 ,9 3 3
(6 ,3 1 7 )

2 ,2 7 9 ,8 0 0
(6 9 5 ,3 3 0 )
1 4 3 ,4 8 5
(1 6 5 ,1 0 6 )
6 2 ,7 0 9
5 0 ,7 2 5
1 0 ,3 3 6
2 5 ,9 8 4
1 5 ,9 6 4

1 3 ,4 9 8
1 7 ,2 0 7
(8 ,3 8 0 )
3 1 ,9 5 1
3 8 ,2 5 2
(7 5 ,3 5 2 )
(6 1 3 )

2 ,5 2 9
(1 8 0 ,6 2 6 )
(8 9 ,1 3 8 )
2 ,3 1 9 ,2 3 0

8 5 ,6 4 2
2 3 ,5 7 7
7 22
(1 3 ,3 4 0 )
(2 1 ,7 9 3 )
(1 6 1 )
(5 5 ,2 2 8 )
1 5 ,8 4 0
4 5 6 ,4 6 0
2 ,2 2 0 ,2 8 5

No início de março de 2021, a Rimini lançou uma oferta subsequente aproveitando a dinâmica positiva das
ações. Como resultado, a Spice e a GP alcançaram uma saída parcial de US$2,3 milhões e US$5,3 milhões, cerca
de R$8,4 e R$25 milhões, respectivamente.
Em 31 de março de 2021, o GPCP V vendeu aproximadamente 5,4 milhões de ações da Centauro no mercado, a
um preço médio de R$ 27,0. Os recursos totais da transação totalizaram aproximadamente R$ 144 milhões, dos
quais R$ 75 milhões foram recebidos pela GP.
A venda da participação da Spice em LEON por dinheiro gerou para a Spice Private Equity (Bermuda) Ltd lucros
de realização brutos de aproximadamente USD 43,7 milhões, representando cerca de 10% a mais do que seu
custo de investimento original em US$. Pelos termos da transação, 10% do preço de compra foi retido pelo
comprador. A Spice espera receber um pagamento final adicional de aproximadamente US $ 5,5 milhões, cerca
de R$ 28 milhões.
No segundo trimestre de 2021, a Companhia investiu aproximadamente mais US $ 6,2 milhões em Expanding
Capital, aproximadamente R$ 32 milhões.
No primeiro semestre de 2021, a Companhia investiu aproximadamente mais US$ 7 milhões em The Craftory,
aproximadamente R$ 38.2 milhões.
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(c ) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado incluem:
30 de junho de 2021

Investimentos em fundos
Nível III
Logística Brasil
Empreendedor Brasil
Brasil Agronegócio FIP
Brasil Sustentabilidade FIP
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP
Terras Brasil
GP FIDC FCVS
GP FIDC FCVS 2

Moeda

Domicílio

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

31 de dezembro de 2020

Total

Custo

Ganho (perda)
não realizado

Total

Custo

Ganho (perda)
não realizado

5,843
4,721
8,409
4,041
2,636
272
552
10,921

1,068
1,269
8,378
3,118
5,639
1,000
(728)
549

(180)
742
3,082
948
(203)
17
118
1,190

6,206
4,140
5,452
3,189
2,718
227
440
10,075

1,068
1,282
8,447
3,161
5,639
1,000
(773)
470

(12,015)
(389)
(854)
99
59
(96)
1,259
9,957

37,386

20,293

32,438

20,294

(1,980)

5,714

7 Valores a receber provenientes de “Escrow accounts”

Venda de Sascar (i)

30 de junho
de 2021

31 de dezembro
de 2020

15.257

16.180

15.257

16.180

O valor da conta Escrow é atualizado mensalmente e em 30 de junho de 2021 era equivalente a R$ 15.247 (31
de dezembro de 2020 - R$ 16.180).
8 Bônus perpétuos
Moeda
Bônus pérpetuos

Dólares norteamericanos

Taxa de juros
anual

30 de junho
de 2021

31 de dezembro
de 2020

10%

375.149

376.895

375.149

376.895

Em 30 de junho de 2021, havia aproximadamente R$ 7 milhões em taxas de juros reconhecidas no resultado
da Companhia.
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10 Empréstimos e financiamentos
Moeda
Empréstimos e financiamentos

Dólares norteamericanos

30 de junho
de 2021

31 de dezembro
de 2020

102.795

105.225

102.795

105.225

Em 31 de julho de 2020, a G2D, uma das subsidiárias da Companhia, obteve empréstimo junto ao BTG Pactual
no valor de US$ 20 milhões, aproximadamente R$ 104 milhões, com vencimento em julho de 2021 e
remuneração de 2,5%.
Em janeiro de 2021, o G2D obteve um empréstimo adicional no valor de U$ 12 milhões, aproximadamente R$
60 milhões, seguindo a mesma data de pagamento e remuneração do primeiro. O custo relacionado à emissão
deste empréstimo totaliza US$ 144 e foi reconhecido nos resultados do G2D, aproximadamente R$ 720.
Em 30 de junho de 2021, havia aproximadamente R$ 2.2 milhões em taxas de juros reconhecidas no resultado
da Companhia.
11 Provisão para riscos
Em 30 de junho de 2021, a provisão para riscos era de R$ 164.137 (31 de dezembro de 2020 - R$ 170.512). A
administração entende que uma divulgação adicional referente a esses processos poderia prejudicar a resolução
final das causas.
Com base nos fatos atuais e levando em conta a opinião de seus consultores jurídicos, a administração da
Companhia entende que as provisões existentes são suficientes para fazer face a eventuais perdas relacionadas
a esses processos.
(i)

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço patrimonial

Em 30 de junho de 2021, a Companhia possuía riscos cíveis e trabalhistas envolvendo riscos e perdas
classificadas pela administração como possíveis, nos valores de R$ 61.667 e R$ 101, respectivamente, baseadas
na avaliação dos consultores legais, para as quais não foram reconhecidas provisões para perdas.
Não houve mudanças significativas nas provisões durante o período findo em 30 de junho de 2021. Para mais
detalhes, por favor ler em conjunto com a nota 10 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2020.
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12 Patrimônio líquido
(a) Capital
As mudanças nos números de ações nos períodos apresentados estão resumidas abaixo:
30 de junho
de 2021

31 de dezembro
de 2020

Classe A - no início e no final do período

75.321.532

75.321.532

Classe B - no início e no final do período

34.424.288

34.424.288

109.745.820

109.745.820

Total - ao final do período

De acordo com o estatuto social da Companhia, os acionistas das ações Classe A e Classe B têm os mesmos direitos
econômicos, ao passo que os acionistas Classe A não têm direito de participar e votar em qualquer Assembleia Geral.

(b) Lucro por ação
O lucro por ação para o período de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020 foi calculado com base na
média ponderada de ações, de acordo com a tabela abaixo (em milhares de dólares, exceto quanto ao número
de ações):
30 de junho
de 2021

30 de junho
de 2020

226.045

(375.830)

Média ponderada das ações ordinárias em circulação – básico
Efeito dos títulos diluídos
Potenciais ações atribuíveis a opções de compra de ações

104.622.949

104.622.949

Média ponderada das ações ordinárias em circulação – diluído

104.622.949

104.622.949

Lucro líquido (prejuízo) por ações – básico

2,16

(3,42)

Lucro líquido (prejuízo) por ações – diluído

2,16

(3,42)

Lucro líquido (prejuízo) do período atribuído à GP Investments

-

Não houve efeito dilutivo devido ao valor de mercado da ação da GP de US$ 0,90 ser menor que o preço de
exercício das opções, como demonstrado na nota 12.
(c) Ações em tesouraria
Uma vez que que as ações compradas (ações em tesouraria) são canceladas, a Companhia tem automaticamente
o direito de recomprar até 10% do free float da nova Companhia.
No primeiro semestre de 2021 não houve recompra de ações.
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(d) Participação de não controladores
(i)

Aportes de capital de Limited Partners

Aportes de capital de Limited Partners referem-se ao montante total compromissado pelos Limited Partners de
acordo com os termos dos regulamentos dos fundos de private equity e real estate, para fins de investimentos.
Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o aporte de capital de Limited Partners totalizou
R$ 0 (31 de dezembro de 2020 – R$ 1.674).
(ii)

Distribuição para Limited Partners

Distribuição para Limited Partners referem-se ao montante devido aos Limited Partners referente ao
desinvestimento em investimentos dos fundos de private equity e real estate. Durante o período de seis meses
findo em 30 de junho de 2021, a distribuição de capital para Limited Partners totalizou R$ 19 mihões (31 de
dezembro de 2020 – R$ 23 milhões).

13 Opções de compra de ações
Em 14 de março de 2016, o Conselho da Administração aprovou o cancelamento parcial dos programas de
opções de compra de ações de 2006, 2009 e 2011, previamente acordado entre a Companhia e os beneficiários.
Nessa data, o Conselho também aprovou um novo programa de opções de ações para atribuição de 13.000.000
ações Classe A (o "Programa 2016").
Em 30 de junho de 2021, os Programas de Opções de compra de ações existentes são:
(i)

2011 – Plano de Opção de Compra de Ações

Em 25 de abril de 2011, o Conselho de Administração da Companhia, mediante a anuência do Comitê de
Nomeação e Remuneração, aprovou e implantou o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano
de 2011") para o Programa de 2006 e as formas de adesão entre a Companhia e os beneficiários do Plano.
As opções outorgadas tem um período de “vesting” de cinco anos sendo 20% ao ano. O Programa permite a
emissão de ações por meio da emissão de novas ações. Em 30 de junho de 2021, foram concedidas 440.009
opções, mas não exercidas pelos titulares.
As informações sobre a movimentação do número das opções em aberto para funcionários são as seguintes:
Number of options
outstanding to

Exercise
price -

employees

US dollars

Em 31 de dezembro de 2018

1.029.569

Em 31 de dezembro de 2019

440.009

Em 31 de dezembro de 2020

440.009

Em 30 de juhno de 2021

440.009
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De acordo com o método de mensuração de opções Black & Scholes, o valor justo das opções outorgadas segundo
o Plano de 2011 foi mensurado na data da outorga. Para fins de cálculo, as seguintes premissas foram utilizadas:
Percentual

Opções outorgadas
Fevereiro de 2012
Setembro de 2012
Janeiro de 2013
Setembro de 2013
Abril de 2014
Setembro de 2014
Agosto de 2015

Preço de
exercício

Taxa de
rendimento

Volatilidade
média anual
esperada (*)

Taxa livre de
risco (**)

Valor justo
de mercado da
opção - US$

2,54
2,14
2,54
1,63
1,89
2,18
1,83

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

45,01
47,19
46,48
44,79
38,11
38,43
38,96

2,02
1,57
1,70
2,73
2,70
2,59
2,23

0,92
0,56
0,73
0,59
0,36
0,47
0,43

* A volatilidade esperada do preço das ações foi determinada com base na volatilidade das ações Classe A da Companhia.
** A taxa de juros baseia-se na taxa das Letras do Tesouro Nacional dos Estados Unidos para um período semelhante ao prazo esperado
das opções.

Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, uma despesa de R$ 0 (30 de junhode 2020 –R$ 0)
foi registrada em relação ao Programa 2011, e é apresentado em "Despesas gerais e administrativas".
(ii)

2016 - Plano de Opção de Compra de Ações

Em 2016, o Conselho de Administração, mediante a anuência do Comitê de Nomeação e Remuneração, aprovou
e implantou o Programa de Opção de Ações ("Programa 2016") e a forma de adesão entre a Companhia e cada
beneficiário. Um total de 13.000.000 ações de Classe A da Companhia pode ser concedido de acordo com o
Programa. Em 16 de maio de 2016, 12.200.000 opções de ações foram concedidas e irão expirar depois de dez
anos, com um período de “vesting” de cinco anos baseado em um preço de exercício de US$ 1,9767. Em 31 de
maio de 2017, 600.000 ações foram exercidas pelos beneficiários.
As informações relacionadas com o número de opções em aberto são as seguintes:
Exercise
price -

Total number
of options
outstanding

US dollars

Em 31 de dezembro de 2017
Options forfeited
Options granted

11,600,000
(3,600,000)
900,000

1.68

Em 31 de dezembro de 2018

8,900,000

Em 31 de dezembro de 2019

8,900,000

Em 31 de dezembro de 2020

8,900,000

Em 30 de junho de 2021

8,900,000
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De acordo com o método de mensuração de opções Black & Scholes, o valor justo das opções outorgadas segundo
o Plano de 2016 foi mensurado na data da outorga. Para fins de cálculo, as seguintes premissas foram utilizadas
Percent ual

Preço de exercício
Opções outorgadas
Maio de 2 01 6

Taxa de
rendiment o

Volat ilidade
média anual

Taxa livre de
risco (**)

Valor just o
de mercado da

5,0

4 0,3 1

1 ,85

0,4 4

1 ,98

* A volatilidade esperada do preço das ações foi determinada com base na volatilidade das ações Classe A da Companhia.
** A taxa de juros baseia-se na taxa das Letras do Tesouro Nacional dos Estados Unidos para um período semelhante ao prazo esperado
das opções.

Não houve valor intrínseco para o total de opções do programa de 2016 em 30 de junho de 2021 devido ao valor
de mercado de US$ 0,90 ser menor que o preço de exercício das opções.
Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, uma despesa de R$ 507 foi registrada em relação
ao Programa 2016 (30 de junho de 2020 - R$ 345), e é apresentado em "Despesas gerais e administrativas".

14 Despesas por natureza
Período de seis meses
findo em 30 de junho

Salários
Contingências
Despesas tributárias
Bônus e taxas de performance sobre ganho realizado
Bônus e taxas de performance sobre ganho não realizado
Projetos
Opções de compra de ações
Auditoria e consultoria
Aluguel
Seguros
Viagens
Bônus
Escritório
Outras
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Período de três meses
findo em 30 de junho

2021

2020

2021

2020

(15.793)
(2.636)
(2.899)
(5.412)
(4.085)
(509)
(5.005)
(2.551)
(1.265)
(1.813)
(616)
(314)
(2.536)

(16.179)
(2.109)
(2.636)
(5.468)
33.026
(775)
(760)
(4.801)
(2.506)
(682)
(346)
(7.390)

(7.209)
(1.534)
(2.263)
(1.442)
640
(250)
(2.197)
(1.328)
(196)
(1.621)
(616)
(198)
(340)

(7.383)
(1.212)
(1.546)
(3.517)
30.841
(395)
(339)
(2.261)
(1.250)
(243)
(153)
(4.545)

(45.434)

(10.626)

(18.554)

7.997
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15 Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social para o período findo em 30 de junho de 2021 e 2020 estão
apresentados nas demonstrações de resultados e foram reconciliados conforme abaixo:

Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto de renda e
contribuição social

30 de junho de
2021

30 de junho de
2020

441.812

(827.444)

(444.609)

(1.057.935)

(2.797)

(1.885.379)

951

641.029

(1.101)

(641.985)

(150)

(956)

Resultado gerado pelas controladas domiciliadas nas Bahamas,
Bermudas e Ilhas Cayman (lucro não tributável/despesas não
dedutíveis)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível às subsidiárias da
GP Investments, Ltd. antes do imposto de renda e contribuição
social
Alíquotas nominais de imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido - 34%
Ajustes para obter as alíquotas efetivas
Efeito líquido dos impostos apurados sob o regime de lucro
presumido no Brasil
Despesa de imposto de renda e contribuição social

16 Compromissos
Em 30 de junho de 2021, a Companhia possui compromissos em aberto nos valores de R$ 979.585, R$ 23.140,
R$ 25.853, R$ 21.114 com o GPCP V, GP Real Estate A, LP, GP Real Estate B, LP e a GP Real Estate C, LP,
respectivamente (31 de dezembro de 2020 – R$ 1.087.736, 23.140, R$ 25.853, R$ 21.114, respectivamente).
Compromissos de capital não captados pelos Limited Partners não são consolidados no balanço patrimonial,
visto que a GP não possui o direito incondicional de receber caixa pelo fato de não ter identificado um
investimento.
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17 Empréstimos a receber de partes relacionadas
Em 30 de junho de 2021, a Companhia possuía recebíveis de partes relacionadas no valor de R$ 55.343 (31 de
dezembro de 2020 - R$ 78.894). Esses recebíveis são relacionados à LBR, GP Investments Acquisition Corp.
(“GPIAC”), conforme apresentado abaixo:

30 de junho de 2021

31 de dezembro de
2020

Recebível de LBR (i)

14.200

14.753

Recebível de GPIAC (ii)

41.143

64.231

55.343

78.984

Recebíveis

(i)
(ii)

Os valores a receber da LBR estão totalmente provisionados como contingências em função de não haver
expectativa de sua recuperabilidade.
O valor a receber da GPIAC refere-se ao dinheiro que a Companhia utilizou na aquisição da Rimini

18 Informações por segmento
As operações da Companhia são geridas por meio de dois segmentos operacionais: o segmento de private equity
e o segmento imobiliário (“Real Estate”), que representam as informações por segmento disponíveis para a
nossa Diretoria Executiva, que as utiliza para avaliar o desempenho e alocar recursos. Esses segmentos foram
estabelecidos com base na natureza das atividades de investimento em cada fundo, incluindo o tipo específico
de investimento feito, a frequência de negociação e o nível de controle sobre o investimento. Os resultados
financeiros dos segmentos são como segue:
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Período de seis meses findo em 30 de junho
2021

2020

Real estate

Private equity

Total

Real estate

Private equity

Total

(13.105)
7.142
-

369.038
(6.317)
136.866
9.852
(2.948)
-

355.933
(6.317)
136.866
9.852
4.194
-

(23.920)
834
-

(750.440)
143.485
(143.310)
14.272
(204)
609

(774.360)
143.485
(143.310)
14.272
630
609

(5.963)

506.492

500.530

(23.086)

(735.588)

(758.674)

Gerais e administrativas
Contingências
Bonificações e taxa de performance sobre ganho não realizado
Bonificações e taxa de performance sobre ganho realizado

(275)
-

(37.108)
(2.636)
(5.414)

(37.383)
(2.636)
(5.414)

(546)
-

(35.527)
(2.110)
(1.333)

(36.073)
(2.110)
28.890
(1.333)

Total de despesas

(275)

(45.159)

(45.434)

(546)

(38.970)

(10.626)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

(5)

22.367
(35.646)

22.367
(35.651)

(20)

12.911
(71.041)

12.911
(71.061)

Receitas (despesas) financeiras

(5)

(13.279)

(13.284)

(20)

(58.130)

(58.150)

Imposto de renda

(5)

(145)

(150)

-

(956)

(956)

(6.243)

447.910

441.661

(23.652)

(833.644)

(828.406)

Valorização no valor justo dos investimentos
Reversão no valor justo não realizado dos investimentos
Ganhos realizados, líquidos
Taxas de administração
Dividendos
Taxas de performance
Outros
Total de receitas

Lucro líquido (prejuízo)
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Período de três meses findo em 30 de junho
2021

Valorização no valor justo dos investimentos
Reversão no valor justo não realizado dos investimentos
Ganhos realizados, líquidos
Taxas de administração
Dividendos
Taxas de performance
Outros

2020

Real estate

Private equity

Total

Real estate

Private equity

Total

(4.201)

486.771
(5.127)
118.755
5.005
(3.106)
-

482.570
(5.127)
118.755
5.005
466
-

8.051

268.118
165.278
-165.192
5.725
630
0
0

276.169
165.278
(165.192)
5.725
630
-

3.572

Total de receitas

(629)

602.298

601.669

8.051

274.559

282.610

Gerais e administrativas
Contingências
Bonificações e taxa de performance sobre ganho não realizado
Bonificações e taxa de performance sobre ganho realizado

(587)

(14.989)
(1.534)

(318)

(17.798)
(1.212)

(1.444)

(15.576)
(1.534)
(1.444)

Total de despesas

(587)

(17.967)

(18.554)

(318)

(3.517)
-3517
(22.527)

(18.116)
(1.212)
30.842
(3.517)
-3517
7.997

Receitas financeiras
Despesas financeiras

(16)

20.925
(12.523)

20.925
(12.539)

(11)

7.798
(12.268)

7.798
(12.279)

Receitas (despesas) financeiras

(16)

8.402

8.386

(11)

(12.268)

(12.279)

(85)

(85)

(11)

(4.481)

592.648

591.416

7.722

(4.470)
247.562

Imposto de renda
Lucro líquido (prejuízo)
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Os itens do balanço patrimonial mais relevantes por segmento são os seguintes:
Real
estate
Investimentos a
valor justo
Total de ativos

53.094
53.094

30 de junho de 2021
Private
Total
equity
2.266.136
3.564.978

Real
estate

2.319.230
3.618.072

59.284
59.284

31 de dezembro de 2020
Private
Total
equity
2.161.001
3.057.187

2.220.285
3.116.471

19 Eventos subsequentes
O empréstimo com o BTG tinha inicialmente uma taxa de juros de 2,5% ao ano, com vencimento em julho de
2021. Ambas as condições foram renegociadas em um novo contrato, vencimento passou a ser em julho de 2022
e a nova taxa de juros é de 3% ao ano.
Em julho de 2021, a Companhia investiu aproximadamente US $0,5 milhão na Sim; Paul, por meio do veículo
de investimento Simpaul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, aproximadamente R$2.5
milhões.
No mesmo mês, a Companhia investiu aproximadamente US $ 10,2 milhões em The Craftory, aproximadamente
R$50 milhões.
Em 1º de julho de 2021, a GP anunciou uma nova rodada de investimentos na 2TM, a controladora do Bitcoin
Market, reavaliando o investimento original da GP na 2TM para aproximadamente R$311 milhões
(aproximadamente US $62 milhões). A transação gerou R$23,5 milhões (aproximadamente US $4,6 milhões)
em dinheiro para a GP relacionados à venda de aproximadamente 7,5% da participação da GP na 2TM. A nova
participação (valor justo) equivale a R$288 milhões (aproximadamente US $57 milhões). Além disso, a G2D
anunciou a reavaliação do investimento original da G2D na 2TM para aproximadamente R$258,9 milhões
(aproximadamente US$51,8 milhões). A transação gerou R $19,5 milhões (aproximadamente US $3,9 milhões)
em dinheiro para a G2D relacionados à venda de aproximadamente 7,5% da participação da G2D na 2TM. A
nova participação (valor justo) equivale a R$239,5 milhões (aproximadamente US $47,9 milhões).
Em 19 de julho de 2021, a G2D anunciou que sua participação na Blu S.A. Payouts foi reavaliada de R$163
milhões (aproximadamente US $32,6 milhões) para R$211 milhões (aproximadamente US$42,2 milhões). A
reavaliação é resultado de uma rodada de investimentos da Série B liderada por um fundo afiliado ao gestor
global de private equity Warburg Pincus. Nessa transação, a G2D receberá aproximadamente R$54 milhões
(aproximadamente US$10,8 milhões) em dinheiro e ficará com a participação remanescente na Blu de
aproximadamente R$157 milhões (aproximadamente US$31,4 milhões).
Em relação à venda de Leon Restaurants, a Spice Bermuda recebeu US$43,7 milhões (90% dos rendimentos da
venda), aproximadamente R$218 milhões, o que já representava 1,1x do custo de investimento original da Spice.
Os restantes 10% do produto da venda foram sujeitos a alguns critérios definidos pelo comprador, e USD 2,4
milhões, aproximadamente R$12 milhões (cerca de metade do restante) foram recebidos em julho. A outra
metade deve ser recebida nas próximas semanas.
Após 30 de junho, a GP adquiriu 114.827 ações da Spice, no valor total de aproximadamente US$1,7 milhão,
cerca de R$9,5 milhões.
Em 5 de agosto de 2021, GPIAC LLC e RMNI Investco LLC venderam um total combinado de 613.400 ações da
Rimini Street Inc.
*
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