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FATO RELEVANTE CONJUNTO
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (“Locamerica”) e UNIDAS S.A.
(“Unidas”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários n. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em
complementação às informações constantes do Fato Relevante Conjunto divulgado
em 28 de dezembro de 2017 e em 22 de fevereiro de 2018, vem a público informar
aos acionistas e ao mercado em geral, a conclusão, nesta data, da combinação de
negócios entre a Locamerica e a Unidas no âmbito do acordo de investimento
celebrado, em 27 de dezembro de 2017, entre os acionistas da Unidas -- Vinci Capital
Partners II Fundo de Investimento em Participações (“Vinci”), Kinea I Private Equity
Fundo de Investimento em Participações, Kinea Co-Investimento II Fundo de
Investimento em Participações (conjuntamente, “Kinea”), GIF IV Fundo de
Investimento em Participações (“Gavea”), Principal – Gestão de Activos e Consultoria
Administrativa e Financeira S.A. (“Principal”) e Enterprise Holdings Brazil, LLC
(“Enterprise”) -- e por Fitpart Capital Partners Ltd, em nome dos Srs. Antonio Carlos
de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime (em conjunto, os
“Investidores”) (“Acordo de Investimento”) com a finalidade de regular os termos e
condições para a realização da combinação de negócios entre a Unidas e a Locamerica
(“Operação” e, as empresas combinadas, “Locamerica-Unidas”).
De acordo com os termos e condições do Acordo de Investimento, os acionistas de
cada uma das companhias aprovaram, em assembleias gerais extraordinárias
realizadas em 09 de março de 2018, a incorporação, pela Locamerica, da totalidade
das ações de emissão da Unidas que não são de titularidade da Locamerica, a saber,
aquelas de titularidade de: (i) Principal – Gestão de Activos e Consultoria
Administrativa e Financeira, S.A., (ii) Enterprise Holdings Brazil, LLC e (iii)
Investidores à data da incorporação, com a consequente emissão de 34.394.689
(trinta e quatro milhões, trezentas e noventa e quatro mil, seiscentas e oitenta e
nove) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal
(“Incorporação de Ações”). Ademais, previamente à Incorporação de Ações e nos
termos do Acordo de Investimento, a Locamerica adquiriu 21.989.163 (vinte e um
milhões, novecentas e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três) ações de emissão
da Unidas, representativas de 40,3% do seu capital social. Também nos termos do
Acordo de Investimento, os pagamentos devidos à Principal estão em processo de
liquidação e serão finalizados até 12.03.2018.
Em decorrência da consumação da Operação, duas das acionistas ingressantes na
Locamerica, Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira,
S.A. e Enterprise Holdings Brazil, LLC, passaram a deter, em conjunto, participação
de 24,8% do capital social total da Locamerica, incluindo as ações em tesouraria.
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Tais acionistas passaram, desta forma, a integrar o bloco de controle da Locamerica,
composto pelos Srs. Luis Fernando Porto, Sergio Resende e RCC Participações Ltda.,
mediante o ingresso, nesta data, no Acordo de Acionistas da Locamerica devidamente
arquivado na sede social, com direitos políticos e econômicos similares aos demais
co-controladores.
A Unidas preservou personalidade jurídica e patrimônio próprios, inexistindo
sucessão legal.
A combinação dos negócios de ambas as companhias favorecerá um ambiente de
convergência, facilitando a consolidação e confluência na oferta de serviços de
locação de veículos, bem como a consequente otimização de custos administrativos
e operacionais e a padronização das operações da Locamerica e da Unidas. Ademais,
a Operação vem concretizar a possibilidade de a Locamerica reforçar seu
posicionamento em um mercado-chave e melhorar seu perfil de crescimento e
rentabilidade, unindo as operações de duas das maiores prestadoras de serviços de
locação de veículos do país.
Conforme anteriormente divulgado, nos termos do disposto nos artigos 137, II e 252,
§1º, da Lei das S.A., os acionistas titulares de ações da Locamerica na data de
comunicação do Fato Relevante que divulgou a operação (27 de dezembro de 2017),
inclusive, que dissentirem da Incorporação de Ações, terão direito de se retirarem da
Locamerica mediante o reembolso de suas ações, pelo valor de R$5,59 (cinco reais
e cinquenta e nove centavos), de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação
calculado com base nas demonstrações financeiras da Locamerica referentes ao
exercício social findo em 30 de setembro de 2017.
Informações adicionais acerca do direito de recesso dos acionistas da Locamerica,
incluindo o período para o exercício do referido direito e a forma e condições de
habilitação, serão informados ao público por meio de Aviso aos Acionistas, a ser
divulgado após a publicação da ata de AGE, conforme previsto no artigo 137, IV da
Lei das S.A.
A Locamerica e a Unidas, através de seus Departamentos de Relações com
Investidores, estão à disposição para eventuais esclarecimentos através dos contatos
abaixo.
São Paulo, 12 de março de 2018.
José Antônio de Sousa Azevedo
Diretor de Relações com Investidores e
Novos Negócios
Locamerica – Relações com
Investidores
Email: ri@locamerica.com.br
Informações disponíveis:
www.locamerica.com.br/ri
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Gisomar F. de
Bittencourt Marinho
Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores
Unidas – Relação com
Investidores
Email: ri@unidas.com.br
Informações disponíveis:
ri.unidas.com.br
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JOINT MATERIAL FACT
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (“Locamerica”) and UNIDAS S.A.
(“Unidas”), in accordance with the provisions of the Rule No. 358 of January 3, 2002
of the Comissão de Valores Mobiliários, as amended, and in addition to the
information in the Material Fact disclosed on December 28, 2017 and on February
22, 2018, hereby publicly inform the shareholders and the market in general the
closing, on the date hereof, of the business combination between Locamerica and
Unidas formalized through the execution of an investment agreement on December
27, 2017, between the shareholders of Unidas -- Vinci Capital Partners II Fundo de
Investimento em Participações (“Vinci”), Kinea I Private Equity Fundo de
Investimento em Participações, Kinea Co-Investimento II Fundo de Investimento em
Participações (jointly, “Kinea”), GIF IV Fundo de Investimento em Participações
(“Gavea”), Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira
S.A. (“Principal”) and Enterprise Holdings Brazil, LLC (“Enterprise”) -- and by Fitpart
Capital Partners Ltd, on behalf of Mrs. Antonio Carlos de Freitas Valle, Fernando
Antonio Botelho Prado and Eric Philip Hime (jointly, the “Investors”) (“Investment
Agreement”) with the purposes of establishing the terms and conditions for the
closing of the business combination between Unidas and Locamerica (“Transaction”
and, the companies combined, “Locamerica-Unidas”).
Pursuant to the terms and conditions of the Investment Agreement, the shareholders
of each of the companies approved, in general shareholders' meetings held on March
9, 2018, the merger, by Locamerica, of the totality of shares issued by Unidas which
are not held by Locamerica, namely, shares owned by: (i) Principal – Gestão de
Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, S.A., (ii) Enterprise Holdings Brazil,
LLC and (iii) Investors on the merger date, with the consequent issuance of
34,394,689 (thirty four million, three hundred and ninety-four thousand, six hundred
and eighty nine) new common, nominative, book-entry, with no par value shares
(“Merger of Shares”). Furthermore, prior to the Merger of Shares and pursuant to the
terms of the Investment Agreement, Locamerica acquired 21,989,163 (twenty one
million, nine hundred and eighty-nine thousand, one hundred and sixty three) shares
issued by Unidas, representative of 40.3% of its corporate capital. Also, according to
the terms of the Investment Agreement, the payments to be done to the Principal
are currently in liquidation process and are expected to be concluded until March 12,
2018.
As a result of the closing of the Transaction, two of the shareholders entering on
Locamerica, Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira,
S.A. and Enterprise Holdings Brazil, LLC, became the owners, jointly, of a
participation of 24.8% of the Company’s total capital stock, including shares in
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treasury. Such shareholders shall henceforth be a part of the controlling group of
Locamerica, together with Messrs. Luis Fernando Porto, Sergio Resende and RCC
Participações Ltda., upon the adhesion, on the date hereof, to the Shareholders'
Agreement of Locamerica, duly filed in the company's head office, with the similar
political and economical rights of the other controlling shareholders.
Unidas has preserved its own legal personality and net equity, there not being any
legal succession.
The business combination between the companies shall favor a converging
environment, providing easier consolidation and confluence of the provision of
services of rental of vehicles, as well as optimizing administrative and operative costs
and standardizing the operations of Locamerica and Unidas. Furthermore, the
Transaction shall materialize the possibility of Locamerica to reinforce its positioning
in a key-market and to enhance its growth-profile and profitability, combining the
operations of two of the biggest service providers in the market of rental of vehicles
in the country.
As previously disclosed, pursuant to the terms and conditions of the provisions of
articles 137, II and 252, §1º, of the Corporations' Law, the shareholders who owned
shares issued by Locamerica on the date of the Material Fact which disclosed the
transaction (December 27, 2017), including, which dissent from the Merger of
Shares, shall have the right to withdraw from Locamerica upon the reimbursement
of their shares, for the amount of R$5.59 (five Reais and fifty-nine cents), in
accordance with the value of the net equity of the share, as based on the financial
statements of the Company related to the period ended on September 30, 2017.
Additional information regarding the right of withdrawal of the shareholders of
Locamerica, including the period to exercise such right and the form and conditions
of such, shall be informed to the public by means of a Notice to the Shareholders, to
be disclosed after the publication date of the Minutes to the Shareholders' Meeting,
as set forth on Article 137, IV of the Corporations' Law.
Locamerica and Unidas, through their Investors Relationships Department, shall
remain available to clarify any matters at the contacts below.
São Paulo, March 12, 2018.
José Antônio de Sousa Azevedo
Investors Relationship and New
Business Officer
Locamerica – Investors Relationships
Email: ri@locamerica.com.br
Available information:
www.locamerica.com.br/ri
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Gisomar F. de Bittencourt Marinho
Financial and Investors Relationship
Officer
Unidas – Investors Relationships
Email: ri@unidas.com.br
Available information:
ri.unidas.com.br

