COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS
CNPJ/MF N.º 10.215.988/0001-60
NIRE: 353.003.595-69
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (B3: LCAM3) (“Companhia” ou “Unidas”), em atendimento ao
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica a
seus acionistas que, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, nesta data, procederá
ao pagamento de juros sobre o capital próprio, a ser realizado no dia 08 de outubro de 2021 no montante
bruto total de R$53.513.960,81 (cinquenta e três milhões quinhentos e treze mil novecentos e sessenta reais e
oitenta e um centavos), equivalentes a R$0,1058796052 por ação, tendo como data-base a posição acionária de
29 de setembro de 2021, sendo que, a partir de 30 de setembro de 2021, inclusive, as ações da Companhia
serão negociadas “ex” estes juros.
A

Os juros sobre o capital próprio terão retenção de 15% (quinze por cento) por ação, a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, sendo certo
que os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda deverão enviar à Companhia, no endereço indicado ao
final1, até 03 de outubro de 2021, a documentação comprobatória pertinente.
Os pagamentos de juros sobre o capital próprio serão feitos mediante depósito na conta corrente dos acionistas,
conforme por cada um deles informado à Itaú Corretora de Valores S.A. Alternativamente, para o recebimento
dos JCP a que têm direito, os acionistas poderão se apresentar à uma agência do Itaú-Unibanco S.A., munidos
dos documentos que comprovem a titularidade das ações da Companhia. Os JCP relativos às ações custodiadas
na CBLC serão pagos a esta entidade, que os repassará aos acionistas por intermédio das Corretoras
Depositantes.
Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021.
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