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FATO RELEVANTE
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE CONTROLADA DA COMPANHIA
A JSL S.A. (“JSL” ou “Companhia”), (B3:JSLG3), sociedade anônima de capital aberto, em
atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o seu Conselho de
Administração aprovou o compromisso da Companhia de subscrever e integralizar o valor mínimo
de R$200.320.000,00 (duzentos milhões, trezentos e vinte mil reais) no contexto de um aumento
de capital da Movida Participações S.A. (“Movida”), companhia aberta controlada da Companhia. O
Conselho de Administração da Movida, por sua vez, aprovou um aumento do capital social da
Movida, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$312.558.219,28 (trezentos e
doze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e vinte e oito
centavos), com possibilidade de homologação parcial (“Aumento de Capital”). Mais informações
sobre o Aumento de Capital podem ser obtidas no Fato Relevante divulgado pela Movida nesta
data.
O Aumento de Capital permitirá que a Movida fortaleça sua estrutura de capital, assegurando
melhores condições para seguir atuando em um cenário de instabilidade político-econômica do
País, a fim de continuar executando seus planos de negócio e atuando, de forma bem
posicionada, no mercado de locação de veículos. No mesmo sentido, o investimento da
Companhia na Movida no âmbito do Aumento de Capital está em linha com o plano estratégico da
Companhia de investir no mercado crescente e em transformação de aluguel de veículos,
garantindo a continuidade da atuação da Movida nesse mercado e aproveitando as crescentes
oportunidades nele existentes.
A decisão do Conselho de Administração da JSL está em linha com outras decisões estratégicas
tomadas com base na visão do potencial de desenvolvimento das empresas do Grupo JSL, tais
como o recente investimento na aquisição da totalidade de ações da Vamos (conforme Fato
Relevante divulgado em 08 de junho de 2018), baseado na perspectiva de crescimento do
mercado de aluguel de veículos pesados. Da mesma forma, a JSL vem se concentrando na
reconstrução dos retornos no negócio de serviços de logística, no crescimento já verificado nas
vendas no seu negócio de concessionárias, e deixando, neste momento, de concorrer em
atividades de concessões públicas que não sejam parte do escopo atual de atuação da
Companhia.

São Paulo/SP, 26 de junho de 2018.
Denys Marc Ferrez
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
INCREASE IN SHARE CAPITAL OF SUBSIDIARY
JSL S.A. ("JSL" Or the "Company"), (B3: JSLG3), a publicly-held corporation, pursuant to the
provisions of CVM Instruction 358 of January 3, 2002 ("ICVM 358"), hereby informs its
shareholders and the market in general that, on this date, its Board of Directors approved the
Company´s commitment to subscribe and pay the minimum amount of R$ 200,320,000.00 (two
hundred million, three hundred and twenty thousand Reais) towards an increase in capital of
Movida Participações S.A. (“Movida”), a publicly-held company controlled by the Company. In turn,
Movida´s Board of Directors has approved an increase in Movida´s share capital, within the
authorized capital limit, in the amount of R$312,558,219.28 (three hundred and twelve million,
five hundred fifty-eight thousand, two hundred and nineteen Reais and twenty-eight cents),
subject to partial approval (“Capital Increase”). Further information on the Capital Increase can be
found in the Material Fact disclosed on this date by Movida.
The Capital Increase will allow Movida to strengthen its capital structure, ensuring better
conditions for the company to continue operating amidst a scenario of political and economic
instability in the country, implementing its business plans and remaining well-positioned to act in
the car rental market. Along these lines, the Company´s investment in Movida, within the scope of
the Capital Increase, is in line with the Company´s strategic plans to invest in the growing and
transformational market of car rental, ensuring the continuity of Movida´s operations in this
market and taking advantage of the increasing opportunities in it.
The decision of the Board of Directors of JSL is in line with other strategic decisions taken based
on the awareness of the potential development of the companies of the JSL Group, such as the
recent investment for the acquisition of all shares of Vamos (as per the material fact disclosed on
June 08, 2018), based on the growth perspective of the rental market of heavy vehicles. In
addition, JSL is focused on rebuilding the profitability of its Logistics services and on the sales
growth already verified at our car dealerships, and for the time being, will no longer compete in
public concessions that are not part of the current scope of the Company´s operations.
São Paulo/SP, June 26, 2018.
Denys Marc Ferrez
Investor Relations Officer

