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
A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (B3: LCAM3 e OTC: CDLDY), 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 07 de julho de 2021 no montante bruto
total de (montante bruto total de R$ 48.438.407,62 (quarenta e oito milhões quatrocentos e trinta e oito mil
quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos), equivalentes a R$ 0,0956889771 por ação, tendo como
data-base a posição acionária de 24 de junho de 2021, sendo que, a partir de 25 de junho de 2021, inclusive, as
ações da Companhia serão negociadas “ex” estes juros.
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 02 de julho 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, 21 de junho de 2021
Marco Túlio de Carvalho Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
Payment of interest on shareholders’ equity
The COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (B3: LCAM3 e OTC: CDLDY), pursuant to Instruction
358 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) of January 3, 2002, as amended, informs to
its shareholders, as approved by the Company's Board of Directors on the date hereof, that it will pay interest
on own equity capital on July 7, 2021, in the total gross amount of R$ 48.438.407,62 corresponding to R$
0,0956889771 per share, and will be eligible to the payment those shareholders holding Company’s shares as
of June 24, 2021. The Company’s ordinary shares will be traded ex-interest on capital as of June 25, 2021.
The payments of interest on own equity capital will be done with deducting withholding income tax of 15%,
except for immune or exempt shareholders, who must send the supporting documents to the Company1 until
July 2, 2021.
The payments of interest on equity will be made through deposit in the shareholders' bank account, as
informed by them to Itaú Corretora de Valores S.A. Alternatively, the shareholders can attend to a bank branch
of Itaú Unibanco S.A. holding the documents which proves the ownership of their shares. For the shares held in
custody at CBLC the interest on equity capital will be paid to this entity, which shall transfer it to shareholders
through Shareholders Brokers.
Belo Horizonte, June 21, 2021
Marco Túlio de Carvalho Oliveira
Chief Financial and Investor Relations Officer
E-mail: ri@unidas.com.br | Available information: ir.unidas.com.br
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