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FATO RELEVANTE

A MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.("Companhia"), sociedade anônima de capital aberto, em
atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica a
seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com o disposto na Instrução CVM n.º
384, de 17 de março de 2003, contratou a BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade anônima com sede na Avenida Paulista 1450, 7º andar,
Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.855.045/000132, para exercer, a partir de 02 de Abril de 2018, a função de formador de mercado para as
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da Brasil, Bolsa, Balcão –
B3, conforme Instrução CVM nº 384/2003, Regulamento do Formador de Mercado da B3,
Regulamento de Operações da B3 e demais normas e regulamentos aplicáveis, com o
objetivo de fomentar a liquidez das referidas Ações, pelo período de 1 (um) ano, podendo
ser renovado automaticamente, caso não haja manifestação contrária de qualquer das
partes. A Companhia informa, ainda, que 73.421.957 Ações se encontram em circulação no
mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia com o Formador de
Mercado. O Formador de Mercado iniciará as suas atividades a partir de 02 de Abril de 2018.

São Paulo, 29 de Março de 2018.

Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Company"), a publicly-held company, pursuant to CVM
Instruction 358, of January 3, 2002, informs its shareholders and the market in general that,
in accordance with CVM Instruction 384, of March 17, 2003, contracted BRADESCO S.A.
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, a corporation headquartered at Avenida
Paulista 1450, 7º andar, Bela Vista, in the city and state of São Paulo, inscribed in the
register of corporate taxpayers (CNPJ/MF) under number 61.855.045/0001-32, to act as a
market maker of the Company’s common shares (“Shares”) as of April 02, 2018, within the
scope of Brasil, Bolsa, Balcão – B3, pursuant to CVM Instruction 384/2003, B3’s Market
Maker Regulation, B3’s Operating Regulations and other applicable rules and regulations, in
order to increase the liquidity of said shares for the period of one (1) year, automatically
extendable subject to the agreement of both parties. The Company also informs that there
are 73,421,957 shares outstanding in the market and that it has not executed any agreement
regulating the exercise of voting rights or the purchase and sale of securities issued by the
Company with the Market Maker. The Market Maker will begin its operations on April 02,
2018.

São Paulo, March 29, 2018.

Edmar Prado Lopes Neto
Investor Relations Officer

