MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 21.314.559/0001-66
NIRE 35.300.472.101
FATO RELEVANTE
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), sociedade por ações de capital aberto, vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 4 de janeiro de 2019, foi concluída a sua 3ª
(terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até
3 (três) séries, no valor de R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data da emissão, conforme
noticiado em fato relevante divulgado em 21 de novembro de 2018.
A Emissão foi realizada em 3 (três) séries, sendo que, conforme definido no procedimento de

bookbuilding: (i) as Debêntures da primeira série correspondem ao valor total de R$214.478.000,00
(duzentos e quatorze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil reais) e farão jus a juros remuneratórios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos
Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo (“Taxa DI”), acrescido exponencialmente de uma
sobretaxa ou spread equivalente a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano
(base 252 dias úteis), com vencimento em 2024; (ii) as Debêntures da segunda série correspondem
ao valor total de R$138.112.000,00 (cento e trinta e oito milhões, cento e doze mil reais) e farão jus a
juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescido exponencialmente
de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% (dois inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano
(base 252 dias úteis), com vencimento em 2024 - significando uma adesão de 92% à troca da Primeira
Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia; e (iii) as Debêntures da terceira série, por fim,
correspondem ao valor total de R$247.410.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos
e dez mil reais) e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa
DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% (dois inteiros e cinco
centésimos por cento) ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2024 - significando uma adesão
de 99% à troca da Segunda Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia.
Esta emissão, que possui uma estrutura de captação nova e eficiente, é mais um passo rumo à
otimização do perfil de dívida da Companhia, contribuindo para o aumento do prazo médio e para a
diminuição dos spreads. Mais informações sobre a Emissão podem ser obtidas no “Primeiro Aditamento

Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Distribuição, da Movida Participações S.A.”, disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br)
ou no site da Companhia (www.movida.com.br).
São Paulo, 7 de janeiro de 2019.
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores

SP - 24132793v1

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF) No. 21.314.559/0001-66
State Registry (NIRE) No. 35.300.472.101
MATERIAL FACT
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”), a publicly-held company, hereby announces to its
shareholders and the market in general that, on January 4 2019, it has concluded its third (3rd) issue of
simple, not convertible, unsecured debentures, in up to three (3) series, in the amount of six hundred
million reais of thousand (R$600,000,000.00) (“Debentures” and “Issue”, respectively), with a par value
of one thousand reais (R$1,000.00) on the issue date, as disclosed in a material fact released on
November 21, 2018.
The Issue was carried out in three (3) series, and, as established in the bookbuilding procedure: (i) the
Debentures of the first series correspond to the total amount of two hundred and fourteen million, four
hundred and seventy-eight thousand reais (R$214,478,000.00) and will be entitled to an interest of
100% (one hundred percent) of the accumulated average variation of the daily rates of DI Interbank
Deposits, over extra-group (“DI Rate”), plus exponentially a surcharge or spread equivalent to 1.85%
(one eighty-five per cent) per year (basis of 252 business days), with maturity in 2024; (ii) the
Debentures of the second series correspond to the total amount of one hundred and thirty-eight million,
one hundred and twelve thousand reais (R$138,112,000.00) and will be entitled to an interest of 100%
(one hundred percent) of the DI Rate, plus exponentially a surcharge or spread equivalent to 2.05%
(two point five percent) per year (basis of 252 business days), with maturity in 2024 – i.e., 92%
subscription of the First Series of the 1st Issue of Debentures of the Company; and (iii) the Debentures
of the third series correspond to the total amount of two hundred and forty seven million, four hundred
and ten thousand reais (R$247,410,000.00) and will be entitled to an interest of 100% (one hundred
percent) of the DI Rate, plus exponentially a surcharge or spread equivalent to 2.05% (two point five
percent) per year (basis of 252 business days), with maturity in 2024 - i.e., 99% subscription of the
Second Series of the 1st Issue of Debentures of the Company.
This issue, which has a new and efficient capturing structure, it’s another step towards the optimization
of the debt profile of the Company, contributing to the increase of the average term and to the decrease
of the spreads. Further information on the Issue can be obtained in the “First Amendment to the Private

Instrument of the Deed of the Third (3rd) Issue of Simple, Not Convertible into Shares, Unsecured
Debentures, up to Three (3) Series, for Public Distribution with Restricted Efforts of Distribution, of
Movida Participações S.A.”, available on CVM’s website (www.cvm.gov.br) or on the Company’s website
(www.movida.com.br).
São Paulo, January 7, 2019.
Edmar Prado Lopes Neto
Investor Relations Officer
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