FATO RELEVANTE

CONCLUSÃO DA 2ª EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS

TOTAL EMITIDO: R$400.000.000,00
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto,
vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 30 de agosto de 2018,
foi concluída a sua 2ª emissão de notas promissórias comerciais (“Emissão”), conforme
noticiado por meio de Fato Relevante de 07/08/2018. Conforme distribuição pública
com esforços restritos de distribuição, a Emissão foi realizada em 18 (dezoito) séries,
que farão jus a juros remuneratórios de 100% das taxas médias diárias dos DI ao ano,
acrescido de sobretaxa ou spread definidos nas respectivas cártulas, entre 1,25% e
1,60%, com data de vencimento entre 180 e 1080 dias.
Mais informações sobre a Emissão e a Oferta Restrita podem ser obtidas na ata de
reunião do Conselho de Administração disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou
no site da Companhia (www.movida.com.br).
São Paulo, 30 de agosto de 2018.
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores

MATERIAL FACT

CONCLUSION OF THE 2nd ISSUE OF COMMERCIAL PROMISSORY NOTES

TOTAL AMOUNT ISSUED: R$400.000.000,00
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”), a publicly-held company, hereby
announces to its shareholders and to the market in general that, on August 30, 2018,
the Company concluded its 2nd issue of commercial promissory notes (“Issue”), as
announced in the Material Fact released on August 07, 2018. According to the public
distribution with restricted placement efforts, the Issue was carried out in 18 (eighteen)
series, that will be entitled to remuneration interest corresponding to the accrued
variation of 100% of the average daily rates of interfinancial deposits named DI per
annum, accrued by an overrate, or spread, informed in the titles for each series,
between 1.25% and 1.60%, with maturity dates between 180 and 1080 days.
More information on the Issue and the Restricted Offering can be obtained in the
minutes of the Board of Directors’ meeting available at the CVM website
(www.cvm.gov.br) or at the Company’s website (www.movida.com.br).
São Paulo, August 30, 2018.
Edmar Prado Lopes Neto
Investor Relations Officer

