LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos aos Acionistas da Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX:
LZRFY) que procederemos ao pagamento de juros sobre capital próprio no dia 22 de novembro
de 2021, no montante de R$0,109203628 por ação, totalizando R$82,1 milhões, conforme
deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 24 de setembro de 2021. O
pagamento dos juros sobre capital próprio tem como data-base a posição acionária de 29 de
setembro de 2021, sendo que, desde 30 de setembro de 2021, as ações da Companhia são
negociadas “ex” esses juros.
O pagamento deste direito será feito mediante depósito na conta corrente de titularidade dos
acionistas, conforme por cada um deles informado ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira
depositária das ações de emissão da Companhia, com retenção do Imposto de Renda na fonte,
exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos.
Alternativamente, para o recebimento dos juros sobre o capital próprio a que têm direito, os
acionistas poderão se apresentar na agência do Banco Bradesco S.A. de sua preferência, munidos
dos documentos que comprovem a titularidade das ações da Companhia. Os juros sobre o capital
próprio relativos às ações custodiadas na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
serão pagos à mesma, que os repassará aos acionistas por intermédio das Corretoras
Depositantes.
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021.

Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
PAYMENT OF INTEREST ON OWN CAPITAL

We hereby inform the Shareholders of Localiza Rent a Car S.A. - "Localiza" (B3: RENT3 and
OTCQX: LZRFY) that we will carry out the payment of interest on own capital on November 22,
2021, in the total amount of R$0.109203628 per share, totaling R$82.1 million, as approved at the
Board of Directors’ Meeting held on September 24, 2021. The shareholders holding Company’s
shares as of September 29, 2021, were eligible to the payment and the shares are being traded “ex
interest” since September 30, 2021.
The payment conferred by this right will be made through a deposit to the shareholders’ checking
account informed by these same shareholders to Banco Bradesco S.A., the depositary institution of
the Company’s shares, net of withheld income tax, except for those shareholders that demonstrate
exemption.
Alternatively, to redeem the interest on shareholders’ equity to which they are entitled to, the
shareholders must go to any Banco Bradesco S.A. branch of their choice, with documents that
proves their ownership. The interest of shareholders’ equity referring to the shares in custody at
CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – will be paid to CBLC, which will transfer
it to the shareholders through Deposit Brokers.
Belo Horizonte, November 18, 2021.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
CFO and Investor Relations Officer

