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FATO RELEVANTE
EXTENSÃO DE PRAZO PARA EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA EM
AUMENTO DE CAPITAL
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Movida”), sociedade anônima de
capital aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
continuidade ao Fato Relevante divulgado em 26 de junho de 2018 a respeito do
aumento de capital aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 26 de junho de 2018 (“Aumento de Capital”) e tendo em vista a deliberação
tomada pelo seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 30 de agosto de
2018, vem, pelo presente, informar a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral
que o prazo para exercício do direito de preferência para subscrição das ações da
Companhia emitidas no âmbito do Aumento de Capital foi estendido até o dia 17 de
setembro de 2018, inclusive.
As demais condições do Aumento de Capital indicadas nos documentos divulgados em
26 de junho de 2018 permanecem inalteradas.
Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos relativos ao Aumento
de Capital poderão ser direcionadas para o seguinte endereço eletrônico:
ri@movida.com.br.
São Paulo/SP, 31 de agosto de 2018.

Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
EXTENSION OF THE TERM TO EXERCISE THE PREEMPTIVE RIGHT FOR
SUBSCRIPTION OF SHARES WITHIN THE SCOPE OF THE CAPITAL INCREASE
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company” or “Movida”), a publicly-held company,
hereby announces to its shareholders and to the market in general that, further to the
Material Fact disclosed on June 26, 2018 regarding the capital increase approved at the
Company’s Board of Directors’ meeting of June 26, 2018 (“Capital Increase”) and in view
of the resolution approved by the Board of Directors at the meeting held on August 30,
2018, hereby informs its shareholders, investors and the market in general of the term
to exercise the preemptive right for subscription of the Company shares issued within
the scope of the Capital Increase was extended up to September 17, 2018, inclusive.
The other conditions of the Capital Increase described in the documents disclosed on
June 26, 2018 remain unchanged.
Any questions and/or clarifications on the procedures related to the Capital Increase may
be sent to the following email: ri@movida.com.br.
São Paulo/SP, August 31, 2018.

Edmar Prado Lopes Neto
Investor Relations Officer
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