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FATO RELEVANTE 

Combinação dos Negócios da Localiza e da 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), em observância aos termos da Instrução CVM nº 358/02, 
conforme alterada, comunicam aos seus respectivos acionistas, ao mercado em geral e demais 
interessados, que nesta data, a Localiza e a Unidas (“Companhias”), bem como José Salim Mattar Júnior, 
Eugênio Pacelli Mattar, Antônio Cláudio Brandão Resende e Flávio Brandão Resende (conjuntamente 
“Acionistas Fundadores da Localiza”) e Luis Fernando Memoria Porto, Sérgio Augusto Guerra de Resende, 
RCC Participações Sociais Ltda., Dirley Pingnatti Ricci e SF 166 Participações Societárias S.A. 
(conjuntamente “Acionistas Fundadores da Unidas”) celebraram um Acordo de Incorporação de Ações 
(“Acordo”), por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a implementação da 
combinação dos negócios das Companhias, mediante a incorporação de ações da Unidas pela Localiza 
(“Incorporação de Ações” ou “Transação”). 

A Transação resultará na união de acionistas que são referência e têm longa experiência na indústria, na 
combinação de talentos para prover soluções inovadoras em mobilidade, na criação de um player com 
escala global, comprometido com os mais altos níveis de governança e com ambição para prover a melhor 
experiência do cliente, aumentando o acesso da população e de empresas ao aluguel de carros.  Do ponto 
de vista econômico-financeiro, a integração dos negócios deverá promover sinergias e aumentos de 
eficiência na companhia combinada resultante da Incorporação de Ações (“Companhia Combinada”). 

Os principais termos da Transação encontram-se descritos abaixo: 

a. Relação de Troca 

Sujeito aos termos e condições previstos no Acordo, na data de consumação da Incorporação de Ações 
(“Data de Fechamento”), os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária de emissão da 
Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na Data de 
Fechamento (“Relação de Troca”).   

Com base na Relação de Troca, negociada entre partes independentes, considerando as premissas 
previstas no Acordo, os acionistas da Localiza passariam a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital 
social total e votante da Companhia Combinada, e os então acionistas da Unidas passariam a deter, em 
conjunto, 23,14999996%. 

A relação de troca será ajustada por eventuais desdobramentos, grupamentos e bonificações em ações 
das Companhias e pela declaração de proventos de cada uma das Companhias entre a data de assinatura 
e a Data de Fechamento, exceto pelos Dividendos mencionados no item b, abaixo.  

 

 



 

 

b. Dividendos 

Sujeito à consumação da Incorporação de Ações, a Unidas poderá distribuir dividendos aos seus acionistas 
no valor total de até R$ 425.000.000,00 (“Dividendos”), observadas as seguintes condições: (i) terá a 
eficácia da sua declaração condicionada à consumação da Incorporação de Ações; (ii) será declarado com 
base na posição acionária dos acionistas da Unidas na Data de Fechamento, salvo se deliberado de outro 
modo pelos Conselhos de Administração das Companhias; e (iv) será pago em até 90 (noventa) dias 
corridos contados da data da consumação da Incorporação de Ações.  

Caso a Unidas, até a Data de Fechamento (a) não possa, nos termos da legislação aplicável, declarar a 
totalidade dos Dividendos, ou (b)  não obtenha as autorizações, renúncias, consentimentos e aprovações 
de terceiros necessárias para a declaração e distribuição de referidos Dividendos, a Localiza deverá pagar, 
na Data de Fechamento, aos acionistas da Unidas o valor equivalente à diferença entre (i) o valor dos 
Dividendos e (ii) o montante de Dividendos efetivamente declarado aos acionistas da Unidas. A Localiza 
deverá realizar esse pagamento (aos acionistas da Unidas com base na mesma posição acionária que for 
utilizada para fins da consumação da Incorporação de Ações, sem qualquer alteração da Relação de Troca. 
As Partes decidirão, de boa-fé, a melhor estrutura para a realização deste pagamento. 

No caso dos investidores não residentes detentores de ações da Unidas, em que será realizada a retenção 
de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) relativo ao eventual ganho de capital realizado na 
Incorporação de Ações, na forma do art. 21, § 6º da Instrução Normativa RFB 1.455/14, com a redação 
dada pela Instrução Normativa RFB 1.732/17, as Companhias reservam-se o direito de: (a) fazer a retenção 
do IRRF relativo ao eventual ganho de capital do investidor não residente que não apresentar, 
diretamente ou por meio de seus agentes de custódia, até a data fixada em Aviso aos Acionistas  a ser 
divulgado oportunamente, as informações sobre o custo médio de aquisição das suas ações que 
demonstrem a inexistência de ganho de capital tributável ou o respectivo Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais – DARF relativo ao ganho de capital tributável, devidamente preenchido e pago, 
conforme a legislação aplicável, e (b) compensar, observadas as Leis aplicáveis à compensação privada de 
crédito, o montante de IRRF eventualmente recolhido por qualquer das Companhias em nome do 
investidor estrangeiro não residente com o valor dos Dividendos a que o respectivo investidor fizer jus, 
bem como com quaisquer outros créditos detidos contra o investidor estrangeiro, incluindo, sem 
limitação, o valor de quaisquer dividendos, juros sobre o capital próprio e outros proventos que venham 
a ser declarados e/ou pagos pelas Companhias a qualquer tempo, mesmo antes da Data de Fechamento 
da Incorporação de Ações.  

c. Financiamento. 

Adicionalmente, sujeito à consumação da Incorporação de Ações, a Localiza providenciará para que esteja 
disponível, para desembolso até o 25º dia corrido do mês subsequente à Data de Fechamento, a todos os 
detentores de ações da Unidas que tiverem interesse e estiverem registrados como acionistas da Unidas 
quando da consumação da Incorporação de Ações, uma linha de crédito para a tomada de um 
financiamento com uma ou mais instituições financeiras brasileiras por ela escolhida (“Financiamento”).  

O valor da linha de crédito do Financiamento será de 20% do valor total das ações da Localiza atribuídas 
aos acionistas da Unidas na Data de Fechamento em razão da Incorporação de Ações considerando-se o 
preço médio, ponderado por volume, na Data de Fechamento (i.e., cada acionista da Unidas terá o direito, 
a seu exclusivo critério, de receber empréstimo no valor de até 20% do valor total das ações de Localiza 
recebidas por tal acionista na Data de Fechamento). Os termos e condições do Financiamento, que será 
obrigatoriamente garantido por alienação fiduciária das ações recebidas na Localiza, bem como os 
procedimentos de adesão e contratação pelos acionistas estão descritos no Anexo 2.1.4 do Acordo.  

Caberá a cada acionista de Unidas que optar pela tomada do Financiamento o atendimento tempestivo 
às exigências de cadastro e abertura de contas para fins da concessão do Financiamento (incluindo a 



 

 

formalização da alienação fiduciária das ações em garantia junto à B3), nos termos da legislação aplicável 
e conforme exigido pela respectiva instituição financeira. A Companhia Combinada ficará isenta de 
qualquer responsabilidade por eventual impedimento ou recusa da instituição financeira em conceder o 
financiamento ao respectivo acionista da Unidas em razão de problemas cadastrais, deficiência de 
garantias ou questões assemelhadas apontadas pela respectiva instituição financeira a seu exclusivo 
critério. 

d. Aprovação dos Acionistas, Submissão da Incorporação de Ações às Autoridades Antitruste e 
demais Condições Precedentes  

A Transação está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas das Companhias em suas 
respectivas assembleias gerais de acionistas, à aprovação da concretização da Incorporação de Ações pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE sem restrições ou com restrições que, observados 
os termos do Acordo, sejam aceitáveis às partes, bem como à verificação de outras determinadas 
condições precedentes usuais para operações desta natureza. 

e. Governança da Companhia Combinada 

Nesta data, os Acionistas Fundadores da Localiza e os Acionistas Fundadores da Unidas celebraram um 
acordo de voto da Companhia Combinada, com eficácia condicionada à consumação da Incorporação de 
Ações, para reger a indicação de membros para o Conselho de Administração da Companhia Combinada 
(“Acordo de Voto”). 

Os Acionistas Fundadores da Unidas e os Acionistas Fundadores da Localiza concordaram, para o primeiro 
mandato imediatamente após a Data de Fechamento, em exercer seus direitos de voto para que o 
Conselho de Administração da Companhia Combinada seja composto por seis indivíduos indicados pelos 
Acionistas Fundadores da Localiza e dois indivíduos indicados pelos Acionistas Fundadores da Unidas. 

f. Parceria Internacional 

Como parte da Transação, pretende-se que a Companhia Combinada amplie para a Localiza a parceria 
atualmente existente entre a Unidas e a subsidiária da Enterprise, Vanguard Car Rental USA, LLC 
(detentora das marcas Alamo, Enterprise e National) mediante um novo modelo de Mutual Referral 

Agreement visando a cooperação entre as empresas através de indicação mútua de clientes. 

g. Multa por Quebra 

Caso o Acordo seja rescindido: (i) pela Parte inocente, se as condições precedentes estabelecidas em seu 
benefício não forem cumpridas pela outra Parte nos prazos previstos no Acordo; ou (ii) por qualquer uma 
das Partes, caso os respectivos acionistas de Unidas e/ou Localiza, conforme o caso, não aprovem em suas 
respectivas assembleias gerais a Incorporação de Ações nos termos do Acordo, sendo certo que se 
referida rescisão for em decorrência de dolo, culpa grave ou qualquer outro ato ou omissão em má fé da 
outra Parte, a Parte inadimplente pagará à Parte inocente uma multa compensatória, como indenização 
prefixada, no valor total de R$ 500.000.000,00, corrigido pela variação da taxa CDI, a partir da data de 
assinatura do Acordo até a data do efetivo pagamento. 

h. Direito de Retirada 

Os acionistas da Localiza não terão direito de retirada em função da Incorporação de Ações, tendo em 
vista que as ações ordinárias da Localiza possuem liquidez e dispersão no mercado, conforme disposto 
nos artigos 252, § 1º e 137, II da Lei das S.A. 

Conforme disposto nos artigos 252, § 2º e 137, § 1º da Lei das S.A., será garantido o direito de retirada 
aos acionistas da Unidas que não votarem favoravelmente à Incorporação de Ações, que se abstiverem 



 

 

de votar ou que não comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária pertinente, e que manifestarem 
expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
de publicação da ata de Assembleia Geral Extraordinária que aprovar a Incorporação de Ações. O direito 
de retirada, com o consequente pagamento do reembolso, somente será assegurado com relação às 
ações de emissão da Unidas de que o acionista era, comprovadamente, titular desde o encerramento do 
pregão do dia 22 de setembro de 2020 e mantidas pelo acionista, ininterruptamente, até a data do efetivo 
exercício do direito de retirada. 

Os acionistas dissidentes da Unidas terão direito ao reembolso de suas ações, no valor de R$7,67 (sete 
reais e sessenta e sete centavos) por ação, correspondente ao valor do patrimônio líquido da ação da 
Unidas em 31 de dezembro de 2019, conforme demonstrações financeiras da Unidas aprovadas na 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de junho de 2020, sem prejuízo do levantamento de balanço 
especial, nos termos da legislação aplicável. 

Acesso a Informações e Documentos 

O Acordo, o Acordo de Voto e a apresentação da transação estarão à disposição dos respectivos acionistas 
das Companhias, na forma da lei e regulamentação aplicáveis, a partir desta data, nos websites de 
Relações com Investidores da Localiza (https://ri.localiza.com/) e da Unidas (https://ri.unidas.com.br/). 

O Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações, o laudo de avaliação relativo ao aumento de capital 
da Localiza decorrente da Incorporação de Ações e os demais documentos pertinentes a serem 
submetidos às deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias de ambas as Companhias serão 
divulgados no prazo máximo de 10 Dias Úteis após a celebração deste Acordo, após a aprovação pelos 
respectivos Conselhos de Administração. 

As informações adicionais em relação à Incorporação de Ações exigidas nos termos da Instrução CVM nº 
565/15 serão também disponibilizadas quando da disponibilização dos editais de convocação das 
Assembleias Gerais Extraordinárias das Companhias.  

Assessores 

O Bank of America atuou como assessor financeiro exclusivo da Localiza e o Banco Itaú BBA atuou como 
assessor financeiro exclusivo da Unidas. O Pinheiro Neto e o Machado Meyer atuaram como assessores 
legais da Localiza e Unidas, respectivamente. 

Reunião com Investidores 

As Companhias comprometem-se a manter seus respectivos acionistas e o mercado informados sobre 
fatos subsequentes relacionados à Transação, na forma da lei e da regulamentação da CVM e já os convida 
para a reunião pública para apresentação da operação, a ser realizada amanhã, dia 23 de setembro de 
2020, às 9:00 da manhã, de forma virtual.  

Assim, as Companhias vêm, pelo presente, em atendimento ao Ofício-Circular nº 7/2020-CVM/SEP, 
convidar analistas, investidores e o mercado em geral para a Teleconferência a ser realizada em conjunto 
pelas Companhias, conforme segue: 

 

 

 



 

 

 

TELECONFERÊNCIA EM PORTUGUÊS COM TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA O INGLÊS 

Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 
 9:00 (horário de Brasília) 

 8:00 (horário de Nova York) 

Telefones: 
+ 55 11 3181 8565 ou +55 11 4210-1803 (Brasil) 

+1 844 204-8942 (Toll Free - Estados Unidos) 
+1 412 717-9627 (Outros países) 

Senha: Live 

A Teleconferência também será transmitida pela internet através dos links abaixo: 

Webcast em Português: https://choruscall.websiteseguro.com/webcaschorus/live_port.htm 

Webcast em Inglês (tradução simultânea):   

https://choruscall.websiteseguro.com/webcaschorus/live_eng.htm 

O playback poderá ser acessado pelos telefones +55 11 3193 1012 ou +55 11 2820 4012. 

Código de Playback: 7589099# 

Apresentadores: Eugênio Mattar (CEO e Fundador da Localiza) e Luis Fernando Porto (CEO e Fundador da 
Unidas). 

Temas a serem discutidos: Possível combinação dos negócios entre Localiza e Unidas. 

Público-alvo: acionistas e investidores em geral, incluindo investidores pessoa-física. 

Dinâmica: apresentação sem a realização de perguntas e respostas, e interação com os espectadores. 

Duração: 1 hora. 

A apresentação da Teleconferência poderá ser acessada diretamente pelos sites de RI da Unidas 
(ri.unidas.com.br) e Localiza (ri.localiza.com), bem como nos sites da CVM e da B3. 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2020 

Mauricio Fernandes Teixeira 

Diretor de Finanças e Relações com Investidores  

Localiza 

E-mail: ri@localiza.com. Informações disponíveis: 
ri.localiza.com 

Marco Túlio De Carvalho Oliveira  

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

Unidas 

E-mail: ri@unidas.com.br. Informações disponíveis: 
ri.unidas.com.br 
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MATERIAL FACT 

Combination of businesses of Localiza and Unidas 

Localiza Rent a Car SA - “Localiza” (B3: RENT3 and OTCQX: LZRFY) and Companhia De Locação das Américas 

- “Unidas” (B3: LCAM3 and OTC: CDLDY), in compliance with the terms of CVM Instruction No. 358/02, as 

amended, inform their respective shareholders, the market in general and other interested parties, that 

on this date, Localiza and Unidas (“Companies”), as well as José Salim Mattar Júnior, Eugênio Pacelli 

Mattar, Antônio Cláudio Brandão Resende and Flávio Brandão Resende (jointly "Founding Shareholders 

of Localiza") and Luis Fernando Memoria Porto, Sérgio Augusto Guerra de Resende, RCC Participações 

Sociais Ltda., Dirley Pingnatti Ricci and SF 166 Participações Societárias SA (jointly "Founding Shareholders 

of Unidas") entered into a Share Merger Agreement (“Agreement”), which the terms and conditions for 

the implementation of the Companies' business combination were prepared, by means of a merger of 

Unidas shares by Localiza (“Merger of Shares” or “Transaction”). 

The Transaction will result in the unification of shareholders who are references and have long experience 

in the industry, the combination of talents to provide innovative mobility solutions, the creation of a global 

scale player committed to the highest levels of governance and ambition to provide the best customer 

experience, increasing population and business access to car rentals. From the economic-financial point 

of view, the integration of the businesses should promote synergies and efficiency increases in the 

combined company resulting from the Merger of Shares (“Combined Company”).  

The main terms of the Transaction are described below: 

a. Exchange Ratio 

Subject to the terms and conditions set forth in the Agreement, on the consummation date of the Merger 

of Shares (“Closing Date”), Unidas shareholders will receive 0.44682380 common shares issued by Localiza 

in replacement for every 1 common share issued by Unidas held by them on the Closing Date (“Exchange 

Ratio”). 

Based on the Exchange Ratio, agreed between independent parties, the shareholders of Localiza would 

jointly hold 76.85000004% of the total and voting corporate capital of the Combined Company, and the 

shareholders of Unidas will then jointly hold 23.14999996% 

The exchange ratio will be adjusted for possible developments, groupings and stock bonuses of the 

Companies by the declaration of earnings of each one of the companies between the date of execution 

of the Agreement and the Closing Date, except for the Dividends mentioned in item b, below. 

 



 

b. Dividends 

Subject to the completion of the Merger of Shares, Unidas may distribute dividends to its shareholders in 

the total amount of up to R$ 425,000,000.00 (“Dividends”), subject to the following conditions: (i) the will 

have the declaration effective after the consummation of the Merger of Shares; (ii) will be declared based 

on the shareholding position of Unidas shareholders on the Closing Date, unless otherwise decided by the 

Boards of Directors of the companies; and (iii) will be paid within 90 (ninety) calendar days from the date 

of consummation of the Merger of Shares.  

In case Unidas, until the Closing Date (a) cannot, under the applicable law, declare the total amount of 

the Dividends, or (b) does not obtain the authorizations, waivers, consents and approvals of third parties 

necessary for the declaration and distribution of the Dividends, Localiza shall pay, on the Closing Date, to 

Unidas the amount equivalent to the difference between (i) the amount of Dividends and (ii) the amount 

of Dividends actually declared to Unidas' shareholders. Localiza must pay Unidas shareholders based on 

the same shareholding position established for the completion of the Merger of Shares, without any 

change to the Exchange Ratio. The Parties will decide, in good faith, the best structure for this payment. 

In the case of non-resident investors holding Unidas shares, in which the Withholding Income Tax (Imposto 

de Renda Retido na Fonte - “IRRF”) will be held with respect to the possible capital gain pursuant to art. 

21, § 6 of Normative Instruction RFB 1.455 / 14, as amended by Normative Instruction RFB 1.732 / 17 the 

Companies have the right to: (a) withhold IRRF on the possible capital gain of the non-investor resident 

who does not present, directly or through its custody agents, by the date set forth in the notice to 

Shareholders to be released in due time, information on the average acquisition cost of their shares that 

demonstrate the absence of taxable capital gain or the respective Federal Revenue Collection Document 

- DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF) regarding the taxable capital gain, duly 

completed and paid, according to the applicable Law; and (b) offset, according to the Laws applicable to 

private credit offset, the amount of IRRF eventually collected by any of the Companies on behalf of the 

non-resident foreign investor with the value of the Dividends to which the respective investor is entitled, 

as well as with any other credits held against the foreign investor, including, without limitation, the value 

of any dividends, interest on equity and other earnings that may be declared and / or paid by the 

Companies at any time, even before the Closing Date of the Merger of Shares. 

c. Financing. 

In addition, subject to the completion of the Merger of Shares, Localiza will arrange for it to be available 

for disbursement by the 25th calendar day of the month following the Closing Date, to all shareholders of 

Unidas that are interested and are registered as shareholders of Unidas at the completion of the Merger 

of Shares, a credit line with one or more Brazilian financial institutions chosen by it, (“Financing”). The 

Financing amount of the credit line will be to 20% of the total value of Localiza shares attributed to Unidas 

shareholders on the Closing Date due to the Merger of Shares considering the average price, weighted by 

volume, on the Closing Date (ie, each shareholder of Unidas will be entitled, at their own discretion, to 

receive a loan in the amount up until 20% of the value of the shares of Localiza received by such 

shareholder on the Closing Date). The terms and conditions of the Financing, which will be mandatorily 

guaranteed by chattel mortgage (alienação fiduciária) of the shares received by Localiza, as well as the 

procedures for joining and contracting by the shareholders are described in Exhibit 2.1.4 to the 

Agreement. It will be up to each Unidas shareholder that chooses to take the Financing to meet the 

requirements for registration and opening accounts for the purposes of granting the Financing in a timely 

manner (including the formalization of the chattel mortgage of the shares in guarantee with B3), pursuant 

to the applicable Law and as required by the respective financial institution. The Combined Company will 

be exempt from any liability for any impediment or refusal of the financial institution to grant financing 



 

to the respective Unidas shareholder due to registration problems, deficiency of guarantees or similar 

issues pointed out by the respective financial institution at its sole discretion. 

d. Shareholders' Approval, Submission of the Merger of Shares to the Antitrust Authorities and other 

Conditions Precedent 

The Transaction is subjected to the approval of the Companies 'shareholders at their respective general 

shareholders' meetings, the approval of the Administrative Council for Economic Defense - CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE) without restrictions or, with restrictions which, 

subject to the terms of the Agreement, are acceptable to the parties of the Agreement, as well as the 

completion of other certain conditions precedent usual for operations of this nature 

e. Governance of the Combined Company 

On this date, the Founding Shareholders of Localiza and the Founding Shareholders of Unidas entered into 

a voting agreement of the Combined Company, with effectiveness conditioned to the consummation of 

the Merger of Shares, to govern the appointment of members to the Board of Directors of the Combined 

Company (“Voting Agreement”). 

The Founding Shareholders of Unidas and the Founding Shareholders of Localiza agreed, for the first term 

immediately after the Closing Date, to exercise their voting rights so that the Board of Directors of the 

Combined Company be composed of six individuals appointed by the Founding Shareholders of Localiza 

and two individuals appointed by the Founding Shareholders of Unidas. 

f. International Partnership 

As part of the Transaction, it is intended that the Combined Company extend to Localiza the partnership 

currently existing between Unidas and the subsidiary of Enterprise, Vanguard Car Rental USA, LLC (owner 

of the trademarks Alamo, Enterprise and National) pursuant to a new Mutual Referral Agreement with 

the purpose of a cooperation between the companies by means of mutual referral of clients. Such 

agreement shall come into force after the consummation of the Merger of Shares and shall replace the 

Master Franchise Agreement currently in place between Unidas and Vanguard. 

g. Penalty for Breach 

If the Agreement is terminated: (i) by the innocent Party, if the conditions precedent set forth by the 

Agreement are not complied with by the other Party within the time limits provided for in the Agreement; 

or (ii) by any of the Parties, if the respective shareholders of Unidas and/or Localiza, as the case may be, 

do not approve at their respective general meetings the Merger of Shares under the terms of the 

Agreement, being certain that if said termination is due to a  willful misconduct, gross fault or any other 

act or omission in bad faith of the other Party, the defaulting Party will pay the innocent Party a 

compensatory fine, as a compensatory fine, in the total amount of R$ 500,000,000.00, adjusted by the 

variation of the CDI rate, from the date of execution of the Agreement until the date of actual payment. 

h. Right of Withdrawal 

Localiza's shareholders will not have the right to withdraw due to the Merger of Shares, given that 

Localiza's common shares have liquidity and dispersion in the market, as provided for in articles 252, § 1 

and 137, II of the Brazilian Corporate Law (Lei das S.A.). 



 

As provided for in articles 252, paragraph 2 and 137, paragraph 1 of the Brazilian Corporate Law (Lei das 

S.A.), the right of withdrawal will be guaranteed to Unidas’ shareholders who do not vote in favor of the 

Merger of Shares, who abstain from voting or who do not attend the respective Extraordinary General 

Meeting, and that expressly manifest their intention to exercise the right of withdrawal, within 30 (thirty) 

days from the date of publication of the minutes of the Extraordinary General Meeting that approves the 

Merger of Shares. The right of withdrawal, with the consequent payment of reimbursement, will only be 

ensured in relation to the shares issued by Unidas that the shareholder was, evidently, holder since the 

closing of the trading session of September 22nd, 2020 and maintained by the shareholder, 

uninterruptedly, until the date of the effective exercise of the right of withdrawal. 

The dissenting shareholders of Unidas will be entitled to the reimbursement of their shares, in the amount 

of R$ 7.67 (seven reais and sixty-seven cents) per share, corresponding to the equity value of the shares 

on December 31, 2019, as per Unidas financial statements approved at the Annual General Meeting held 

on June 12, 2020, without prejudice to the drawing up of a special balance sheet, pursuant to the 

applicable law. 

Access to Information and Documents 

The Agreement, the Voting Agreement and the presentation of the transaction will be available to the 

respective shareholders of the Companies, in accordance with the applicable law and regulation, as of this 

date, on the Investor Relations websites of Localiza (https://ri.localiza.com/) and Unidas 

(https://ri.unidas.com.br/).  

The Protocol and Justification for the Merger of Shares, the appraisal report concerning the capital 

increase of Localiza resulted from the Merger of Shares and the other pertinent documents to be 

submitted to the resolution of the Extraordinary General Meetings of both Companies will be disclosed 

within a maximum period of 10 Business Days after the execution of this Agreement, after the approval 

by the respective Boards of Directors. 

Additional information in relation to the Merger of Shares required under the terms of CVM Instruction 

No. 565/15 will also be made available when the call notice for the Extraordinary General Meetings of the 

Companies are also made available. 

Advisors 

Bank of America acted as Localiza's exclusive financial advisor and Banco Itaú BBA acted as Unidas’ 

exclusive financial advisor. Pinheiro Neto and Machado Meyer acted as legal advisors to Localiza and 

Unidas, respectively. 

Investors’Meeting 

The Companies undertake to keep their respective shareholders and the market informed of subsequent 

facts related to the Transaction, in accordance with the law and CVM regulations and want to invite them 

to the public meeting to present the operation, to be held tomorrow, September 23rd, 2020, at 9:00 a.m.  

Thus, the Companies hereby, in compliance with the Directive Circular Letter No. 7/2020-CVM / SEP, invite 

analysts, investors and the market in general to the Conference Call to be held jointly by the Companies, 

as follows: 

 

https://ri.localiza.com/
https://ri.unidas.com.br/


 

 

PORTUGUESE CONFERENCE CALL WITH SIMULTANEOUS TRANSLATION TO ENGLISH 

Wednesday, September 23, 2020 

 9:00 (Brasília time) 
8:00 (New York time) 

Phones: 
+ 55 11 3181 8565 or +55 11 4210-1803 (Brazil) 

+1 844 204-8942 (Toll Free - USA) 
+1 412 717-9627 (Other countries) 

Password: Live 

The Conference Call will also be transmitted over the internet through the links below: 

Portuguese webcast: https://choruscall.websiteseguro.com/webcaschorus/live_port.htm 

English webcast (simultaneous translation): 

https://choruscall.websiteseguro.com/webcaschorus/live_eng.htm  

The playback will be available at +55 11 3193 1012 or +55 11 2820 4012. 

Playback password: 7589099# 

Presenters: Eugênio Mattar (CEO and Founder of Localiza) and Luis Fernando Porto (CEO and Founder of 
Unidas). 

Topics to be discussed: Possible business combination between Localiza and Unidas. 

Target audience: shareholders and investors in general, including individual investors. 

Dynamic: presentation without asking questions and answers, and interaction with viewers. 

Duration: 1 hour. 

The presentation of the Conference Call can be accessed directly through the Unidas IR websites 
(ri.unidas.com.br) and Localiza (ri.localiza.com), as well as on the CVM and B3 websites. 

 
Belo Horizonte, September 22nd, 2020 

 
Mauricio Fernandes Teixeira 

CFO and IRO 
Localiza 

Email: ri@localiza.com. Available information: 
ri.localiza.com 

Marco Túlio De Carvalho Oliveira  
CFO and IRO 

Unidas 
E-mail: ri@unidas.com.br. Available information: 

ri.unidas.com.br 
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