COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS
CNPJ/MF N.º 10.215.988/0001-60
NIRE: 353.003.595-69
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
FATO RELEVANTE
UNIDAS ANUNCIA AQUISIÇÃO DA NEXCORP (“GETRAK”)
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (“Unidas” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica a seus
acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, nesta data, pelo Conselho de Administração da Companhia,
(i) a celebração, na presente data, pela Companhia (como interveniente-anuente) e pela sua subsidiária AGILE
GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A. (como compradora), sociedade anônima, com sede na Avenida Barão
Homem de Melo, nº 1319, Galpão A, Nova Granada, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30.431-425, inscrita no CNPJ sob o nº09.337.014/0001-70 (“Agile”), do Instrumento Particular de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças com os atuais sócios da NEXCORP SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES
S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 06.349.959/0001-13, com sede na Avenida Luiz Paulo
Franco, nº 603, Pilotis, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30.320-570 (“Nexcorp”), por meio do qual a
Agile se comprometeu a adquirir, mediante a satisfação de determinadas condições precedentes ali
estabelecidas, a totalidade das ações de emissão da Nexcorp (“Aquisição Nexcorp”).
Aquisição Nexcorp
A Nexcorp atua há 17 anos no segmento de tecnologia em soluções de rastreamento, está presente em todos os
Estados do País e tem 786 mil assinaturas e 830 clientes no Brasil
A aquisição reforça o movimento de transformação tecnológica já em andamento na Companhia e tem a
finalidade de internalizar o desenvolvimento e ampliar a disponibilidade de tecnologias que garantam mais
previsibilidade, segurança, eficiência e conforto aos clientes dos segmentos de atuação da Companhia.
A Aquisição Nexcorp será implementada por meio da aquisição, pela Agile, de ações representativas de 100%
do capital social da Nexcorp, e será paga pela Agile, sendo uma parcela em dinheiro e outra parcela mediante a
entrega de ações da Companhia de titularidade da Agile, portanto, sem qualquer diluição de acionistas da
Unidas.
A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que deliberará sobre os termos da Aquisição Nexcorp (“AGE”)
será oportunamente convocada.
Oportunamente, será também disponibilizada a Proposta da Administração relativa à AGE, acompanhada de
todos os documentos e informações necessários para as deliberações sobre a Aquisição Nexcorp.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia.
São Paulo, 31 de agosto de 2021.
Marco Túlio de Carvalho Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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