COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF N.º 10.215.988/0001-60
NIRE: 31.300.136.973
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
FATO RELEVANTE
Pagamento de Dividendos
A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (B3: LCAM3 e OTC: CDLDY), em atendimento ao disposto
na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada,
vem informar a seus acionistas e ao mercado que, nesta data, os acionistas da Companhia, reunidos em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, aprovaram a declaração e o pagamento aos acionistas de
dividendos no valor total de R$51.241.081,86 (cinquenta e um milhões, duzentos e quarenta e um mil e oitenta
e um reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a R$ 0,10111969335 por ação, relativos à destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a título de complemento do dividendo
mínimo obrigatório devido aos acionistas da Companhia.
O pagamento aos acionistas será realizado, em observância ao disposto no artigo 205, parágrafo 3º, da Lei das
Sociedades por Ações, em até 60 (sessenta) dias da data de sua declaração, em data a ser oportunamente
divulgada pela Companhia, na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia em
circulação, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 29 de abril de 2022. A partir de 02 de maio
de 2022 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex” estes dividendos.
O valor por ação acima indicado poderá ser modificado em razão da aquisição e/ou alienação de ações em
tesouraria realizadas no curso normal dos negócios da Companhia.
Belo Horizonte, 29 de abril de 2022
Marco Túlio de Carvalho Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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