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FATO RELEVANTE
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Movida”), sociedade anônima de capital
aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 30 de agosto de 2018,
assinou uma Carta de Intenção não vinculante entre a Companhia e a AVIS BUDGET CAR
RENTAL, LLC, uma subsidiária da AVIS BUDGET GROUP (“Avis”) para uma Aliança Estratégica
(“Transação”).
A Transação inclui os seguintes itens:
• A Movida se torna a Franqueadora Master no Brasil por 10 anos renováveis por 10 anos
adicionais
• Acordo de Cooperação entre Marcas no qual a Movida pode incluir as marcas Avis e
Budget em seus pontos de atendimento no Brasil e a Avis pode adicionar o logo Movida
nos principais aeroportos destino de brasileiros no mundo
• Acordo de reservas inbound e outbound entre Movida e Avis
• Aquisição de ativos de aproximadamente 4.400 carros, sendo 3.500 em Rent a Car
(RAC) e 900 em Gestão e Terceirização de Frotas (GTF), com valor estimado de R$150
milhões. As partes antecipam que o pagamento dos ativos terá o prazo de um ano e
estará sujeito a um acordo de financiamento com uma instituição financeira local.
Através da Aliança Estratégica todos os clientes Movida serão atendidos em mais de 180 países
através da rede Avis Budget.
Sobre a Movida
A Movida é a única locadora de carros do país a oferecer soluções multiplataforma de
mobilidade urbana, com uma frota de mais 81 mil carros e 246 lojas, sendo 186 lojas de RAC e
60 de Seminovos. Criada em 2006 e adquirida pela JSL em 2013, é uma empresa que valoriza o
cliente, a qualidade da prestação de serviços, possui a frota mais nova e diversificada do
mercado, tecnológica, moderna e que trouxe soluções inovadoras para todo tipo de necessidade
mobilidade, como carros, triciclos e bicicletas elétricas. Mais informações estão disponíveis em
www.movida.com.br.
Sobre o Avis Budget Group
A Avis Budget Group, Inc. é uma das principais fornecedoras globais de soluções de mobilidade,
tanto através de suas marcas Avis e Budget, com mais de 11 mil pontos de atendimento em
aproximadamente 180 países pelo mundo, quanto através de sua marca Zipcar, que é a principal
rede de car sharing do mundo, com mais de um milhão de membros. A Avis Budget Group opera
diretamente a maioria de seus escritórios de aluguel de carros na América do Norte, Europa e
Australasia, e opera primariamente através de licenciados em outras partes do mundo. A Avis
Budget Group tem aproximadamente 31 mil funcionários e é sediada em Parsippany, N.J. Mais
informações estão disponíveis em www.avisbudgetgroup.com.

A implementação da Transação está sujeita a due diligence, seguindo as obrigações precedentes
e condições usuais, incluindo, mas não limitado a, aprovação da Transação pela Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”) e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE).

São Paulo, 31 de agosto de 2018.
___________________________
Edmar Prado Lopes Neto - Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company” or “Movida”), a publicly-held company, hereby
announces to its shareholders and to the market in general that, on August 30, 2018, it has
signed a nonbinding Letter of Intent (“LOI”), between the Company and the AVIS BUDGET CAR
RENTAL, LLC a subsidiary of AVIS BUDGET GROUP (“Avis”) for a Strategic Alliance
(“Transaction”).
The Transaction includes the following items:
• Movida becomes the Master Franchisor for Brazil for 10 years and renewable for
additional 10 years
• Brand Cooperation Agreement in which Movida may add Avis and Budget Brands to its
stores in Brazil and Avis may add Movida Logo in the main destiny airports for Brazilians
in the world.
• Agreement for the referral of inbound and outbound reservations between Movida and
Avis
• Assets acquisition of approximately 4,400 cars, being 3,500 in Rent a Car (RAC) and 900
in Fleet Management and Outsourcing, with an estimated value of R$150 million. The
parties anticipate that the asset acquisition to be settled in one year, will be subject to
a financing arrangement with a suitable financial institution.
Through the Transaction all Movida clients will be in a position to benefit from being served in
more than 180 countries throughout the Avis global network.
About Movida
Movida is the only Brazilian Car Rental company to offer multiplatform urban mobility solutions,
with a fleet of over 81 thousand cars and 246 stores, 186 of which RAC and 60 used cars sales
(Seminovos). Created in 2006 and acquired by JSL in 2013, Movida is a modern and technological
company that values clients and quality services. With the newest and most diversified fleet on
the market, it offers innovative solutions to all types of mobility needs, such as cars, trikes and
electric bikes. More information is available at www.movida.com.br.
About Avis Budget Group
Avis Budget Group, Inc. is a leading global provider of mobility solutions, both through its Avis
and Budget brands, which have more than 11,000 rental locations in approximately 180
countries around the world, and through its Zipcar brand, which is the world’s leading car
sharing network, with more than one million members. Avis Budget Group operates most of its
car rental offices in North America, Europe and Australasia directly, and operates primarily
through licensees in other parts of the world. Avis Budget Group has approximately 31,000
employees and is headquartered in Parsippany, N.J. More information is available at
www.avisbudgetgroup.com.

The implementation of the Transaction is subject to due diligence, meeting the usual preceding
obligations and usual conditions, including, but not limited to, the approval of the Transaction
by the Extraordinary Shareholders' Meeting (“ESM”) and by the approval of Brazil’s antitrust
authority (CADE).
São Paulo, August 31, 2018.
___________________________
Edmar Prado Lopes Neto - Investor Relations Officer

