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
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (“Locamerica” ou "Companhia"), em
atendimento ao disposto nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários n. 358,
de 3 de janeiro de 2002, e 565, de 15 de junho de 2015, conforme alteradas, e em
complementação ao Fato Relevante divulgado em 22 de fevereiro de 2018, vem
informar, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que constou no item 9
(Outras Deliberações) de referido Fato Relevante que na Assembleia Geral de
acionistas da Companhia que vier a deliberar sobre a Incorporação da Unidas S.A.
(“Unidas”) seria proposta a alteração dos termos e condições aplicáveis para a
realização obrigatória de oferta pública de aquisição da totalidade das ações da
Companhia.
No entanto, conforme os documentos de convocação da Assembleia Geral da
Companhia a ser realizada em 9 de março de 2018, divulgados naquela mesma
data, a Companhia esclarece que não haverá qualquer deliberação sobre o assunto
na referida Assembleia Geral de acionistas, sendo que todas as informações a
respeito das matérias a serem deliberadas constam na proposta da administração e
no edital de convocação divulgados em 22 de fevereiro de 2018 e disponíveis para
consulta na página de internet da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (http://ri.locamerica.com.br).
São Paulo, 26 de fevereiro de 2018
José Antônio de Sousa Azevedo
Diretor de Novos Negócios e de Relações com Investidores
Locamerica – Relações com Investidores
Email: ri@locamerica.com.br
Informações disponíveis: ri.locamerica.com.br
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MATERIAL FACT

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (“Locamerica” or "Company"),
pursuant to CVM Instruction 358, of January 3, 2002, and CVM Instruction 565, of
June 15, 2015, as amended, and further to the Material Fact disclosed on February
22, 2018, hereby announces its shareholers and the market in general, that it was
included in the topic 9 (Other Resolutions) of that Material Fact that at the General
Meeting of Shareholders of the Company that decides on the Incorporation of
Unidas S.A. (“Unidas”), it would be proposed the change of the terms and
conditions applicable to the mandatory execution of a public tender offer for the
acquisition for all of the Company's shares.
However, according to the documents submitted for calling of the Company's
General Meeting to be held on March 9, 2018, disclosed on that same date, the
Company clarifies that there will be no deliberation about this subject at said
Shareholders' General Meeting, and therefore all the information regarding the
subjects to be deliberated are included in the management proposal and in the call
notice published on February 22, 2018, which it is available for consulting on the
website of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM)
(www.cvm.gov.br), of BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) and the Company
(ri.locamerica.com.br).

São Paulo, February 26, 2018
José Antônio de Sousa Azevedo
New Business Director and IRO
Locamerica – Investor Relations
E-mail: ri@locamerica.com.br
Information available at: ri.locamerica.com.br
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