COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 / NIRE: 353.003.595-69
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
FATO RELEVANTE
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (B3: LCAM3) (“Companhia”), em
atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, o Conselho
de Administração da Companhia (“Conselho”), em reunião extraordinária realizada
nesta data, aprovou a eleição do Sr. José Antônio de Sousa Azevedo, para o cargo
de Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da Companhia e a eleição
do Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira para o cargo de Diretor Financeiro da
Companhia.
O Conselho também aprovou o pagamento de dividendos intermediários, relativos às
reservas de lucros existente em 31/12/2016, no montante de R$ 17.501.364,38
(dezessete milhões, quinhentos e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta
e oito centavos), equivalentes a R$ 0,2162087058 por ação, sendo que o valor dos
dividendos intermediários ora declarados será imputado, ad referendum da
Assembleia Geral de acionistas, aos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos
acionistas da Companhia relativos ao exercício social que encerrar-se-á em 31 de
dezembro de 2017. O pagamento aos acionistas será realizado em 18 de janeiro de
2018, na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia
em circulação, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 08 de janeiro
de 2018. A partir de 09 de janeiro de 2018 (inclusive), as ações de emissão da
Companhia serão negociadas “ex” estes dividendos.
Os pagamentos de dividendos serão feitos mediante depósito na conta corrente dos
acionistas, conforme informado por cada um deles ao Itaú Corretora de Valores S.A.
Alternativamente, para o recebimento dos Dividendos Intermediários 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 Dividendos Intermediários relativos às ações custodiadas na CBLC serão pagos a
esta entidade, que os repassará aos acionistas por intermédio das Corretoras
Depositantes.
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A Companhia também informa que em assembleia geral extraordinária (“AGE”)
realizada na data de ontem, o Sr. Wilson José Benali foi eleito membro do Conselho
de Administração da Companhia em complementação ao mandato atualmente em
vigor, por ocasião da vacância do cargo anteriormente ocupado pelo Sr. José Carlos
Wollenweber Filho.
O Sr. Wilson José Benali é graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica, possui MBA
em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e detém vasta experiência
profissional, com destaque para sua passagem pela Auto Ricci S.A., durante a qual
exerceu o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro entre 2008 a 2017 e ainda
atuou como membro do Conselho de Administração desta empresa de 2010 a 2017.
Em razão disto a Companhia acredita que o Sr. Wilson José Benali possui os
conhecimentos necessários para dar continuidade ao sólido processo de crescimento
na Companhia.

São Paulo, 03 de janeiro de 2018.

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA AZEVEDO
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E NOVOS NEGÓCIOS
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