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COMUNICADO AO MERCADO

Relação de Troca Final e Esclarecimentos sobre o Valor da
Combinação de Negócios entre Localiza e Unidas
A Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) e a Companhia de Locação das
Américas – “Unidas” (B3: LCAM3 e OTC: CDLDY) (as “Companhias”), em complemento ao fato relevante
e ao comunicado ao mercado divulgados em 22 de junho de 2022 sobre os procedimentos relacionados
à conclusão da combinação de negócios das Companhias (“Combinação de Negócios”), informam aos seus
respectivos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Relação de Troca Final
Mediante a consumação da Combinação de Negócios, os acionistas da Unidas receberão, para cada ação
ordinária de emissão da Unidas de que forem proprietários, 0,43884446 ações ordinárias da Localiza
(“Relação de Troca Final”).
A Relação de Troca Final foi definida de acordo com o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações
da Companhia de Locação das Américas pela Localiza Rent a Car S.A.” celebrado em 8 de outubro de
2020 e aprovado nas assembleias gerais das Companhias (“Protocolo”), e reflete os ajustes decorrentes
das declarações de proventos das Companhias aos seus acionistas (exceto pelos Dividendos da Unidas
no valor de R$425.000.000,00, declarados de forma condicionada à consumação da Combinação de
Negócios e que, nos termos do Protocolo, não impactam a Relação de Troca Final).
Esclarecimentos sobre o Valor da Combinação de Negócios
Com relação ao tratamento tributário dos investidores não residentes, referido no Comunicado ao
Mercado de 22 de junho de 2022, as Companhias informam que o valor da Combinação de Negócios será
determinado a partir da multiplicação da cotação de fechamento das ações de Localiza (RENT3) do
pregão da Data de Fechamento pelo número de Novas Ações Localiza a ser creditada ao investidor não
residente com base na Relação de Troca Final. Nesse sentido, o ganho de capital dos investidores não
residentes será considerado como a diferença positiva entre (i) o valor das Novas Ações Localiza
creditadas aos acionistas de Unidas, conforme indicado acima; e (ii) o custo médio de aquisição das ações
da Unidas a ser informado pelos agentes de custódia até as 18:00 horas do dia 11 de julho de 2022.
As eventuais frações de ações devidas aos acionistas da Unidas em contrapartida à Combinação de
Negócios serão agrupadas pela Localiza em números inteiros para, em seguida, serem alienadas no
mercado à vista administrado pela B3, após o fechamento. Os valores auferidos na referida venda serão
disponibilizados, líquidos de taxas, aos acionistas da Unidas titulares das respectivas frações,
proporcionalmente à sua participação em cada ação alienada, em data a ser oportunamente informada,
e serão adicionadas ao valor da Combinação de Negócios indicada acima para apuração do ganho de
capital tributável auferido na Combinação de Negócios.
Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos aqui possuem as definições contidas no Comunicado
ao Mercado de 22 de junho de 2022.
Belo Horizonte, 29 de junho de 2022.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Localiza

Marco Tulio de Carvalho Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Unidas

