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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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 / NIRE: 353.003.595-69
(Public Company of Authorized Shares)
MATERIAL FACT
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (B3: LCAM3) (“Company”), in
according with Instruction CVM nº 358, of January 3, 2002, as emended, hereby
publicly informs the shareholders and the market in general that, the Company Board
of Directors (“Board”), at an extraordinary meeting held on the date hereof, approved
the election of Mr. José Antônio de Sousa Azevedo, to the position of Investor
Relations and New Business Director of the Company and the election of Mr. Marco
Túlio de Carvalho Oliveira to the position of Chief Financial Officer of the Company.
The Board also approved the payment of interim dividends, related to the income
reserves existing in 12/31/2016, in the amount of R$ 17,501,364.38 (seventeen
million, five hundred and one thousand, three hundred and sixty four reais and thirdy
eight cents), equivalent to R$ 0,2162087058 per share, being that the value of
interim dividends declared will be charged, ad referendum of the General
Shareholder`s Meeting, to the mandatory minimum dividends due to the Company`s
shareholders related to the fiscal year ending in 12/31/2017. The shareholder`s
payment will be held on January 18, 2018, in proportion to each shareholder`s stake
in the Company`s total number of shares outstanding. Shareholders listed in the
Company’s shareholder base on January 8, 2018 will be entitled to this payment. As
of January 9, 2018 (inclusive), the shares issued by the Company will be traded, “ex”
this interest on shareholders’ equity.
Dividend payments will be made through a deposit in the shareholder`s current
account, as reported by each of them to Itaú Corretora de Valores S.A. Alternatively,
to recieve the Interim Dividends to which they are entitled, shareholders may present
themselves to an agency of Itaú-Unibanco S.A., with comprobatory documents
proving being owners of Company`s shares. The Interim Dividends related to the
shares held by Central Depositária of B3 will be paid to this entity, which will transfere
to the shareholders by intermediation of Broakage houses.
The Company also informes that in Extraordinary General Meeting (“EGM”) held
yestarday, Mr. Wilson José Benali was elected as member of the Board of Directors
of the Company in addition to the sector in curse, on the occasion of the vacancy of
the chair held by Mr. José Carlos Wollenweber Filho.
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Mr. Wilson José Benali is graduated on Eletrical and Eletronical Engeenering, has MBA
on Business Management for Fundação Getúlio Vargas and has extensive professional
experience, especially during his time in Auto Ricci S.A., when he held the position
of CFO between 2008 and 2017 and also as a member of the Board of Directors of
the that company from 2010 to 2017.
For that reason, the Company believes that Mr. Wilson José Benali has all the
knowledgement to suport the solid process of Company`s growth.

São Paulo, January 3, 2018.

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA AZEVEDO
INVESTOR RELATION AND NEW BUSINESS DIRECTOR
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