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FATO RELEVANTE CONJUNTO
A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (“Companhia”) e a UNIDAS S.A. (“Unidas”), em
atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada, e ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, comunicam aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 25 de junho de 2021, foi aprovada, em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, a emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
(“CDCA”) em favor da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
(“Securitizadora”), para servir de lastro de certificados de recebíveis do agronegócio de sua
emissão (“CRA”), nos termos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada
(“Lei 11.076”) e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 600, de 1º de
agosto de 2018, conforme alterada (“Instrução CVM 600”).
O CDCA será garantido por aval outorgado pela Unidas, conforme termos aprovados na Reunião
do Conselho de Administração da Unidas realizada em 25 de junho de 2021.
Para todos os efeitos legais, a data de emissão do CDCA será 20 de julho de 2021 (“Data de
Emissão”), no valor nominal de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Valor Nominal”)
e com prazo até 14 de julho de 2031 (“Data de Vencimento”). A amortização do Valor Nominal
atualizado, ou seu saldo, será realizada em 13 de julho de 2029, em 12 de julho de 2030 e na
Data de Vencimento.
O CDCA fará jus a juros remuneratórios com periodicidade semestral, incidentes sobre o Valor
Nominal atualizado, ou seu saldo, conforme o caso, desde a primeira data de integralização ou
da última data de pagamento de remuneração, conforme o caso, até a respectiva data de
pagamento de remuneração de cada uma das parcelas de juros, a serem definidos no
procedimento de bookbuilding dos CRA.
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