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FATO RELEVANTE CONJUNTO
13ª Emissão de Debêntures – Resultado do Procedimento de Bookbuilding
A Companhia de Locação das Américas (“Companhia”) e a Unidas S.A. (“Unidas
S.A.”), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358,
de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução da CVM nº 358”), e ao parágrafo 4º do artigo 157
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), comunicam ao mercado em geral, em complemento ao Fato Relevante
divulgado pela Unidas S.A. em 12 de março de 2019, o que segue:
(a)

foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimentos,

conduzido pelos coordenadores (“Procedimento de Bookbuilding”) com relação à
sua 13ª (décima terceira) emissão de 1.000.000 (um milhão) de debêntures
simples, não conversíveis em ações, em até três séries, da espécie quirografária,
com garantia fidejussória adicional, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão”), que definiu a quantidade de
debêntures a ser emitida na 1ª Série (“Debêntures da 1ª Série”), a quantidade de
debêntures a ser emitida na 2ª Série (“Debêntures da 2ª Série”) e a quantidade de
debêntures a ser emitida na 3ª Série (“Debêntures da 3ª Série”, em conjunto com
as Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série, “Debêntures”), bem como
determinou a taxa de remuneração das Debêntures da 1ª Série, cujos resultados
serão formalizados por meio do “Primeiro Aditamento à Escritura Particular de
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Até Três
Séries, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da Décima
Terceira Emissão da Unidas S.A.” (“Aditamento”).
(b)

A Emissão será composta por 1.000.000 (um milhão) de Debêntures e,

conforme definido no Procedimento de Bookbuilding, serão emitidas 527.400
(quinhentas e vinte e sete mil e quatrocentas) Debêntures da 1ª Série, 372.600
(trezentas e setenta e duas mil e seiscentas) Debêntures da 2ª Série e 100.000
(cem mil) Debêntures da 3ª Série. As Debêntures terão valor nominal unitário de
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R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão das Debêntures, qual seja, 10 de abril
de 2019 (“Data de Emissão”) e o valor total da Emissão é de R$1.000.000.000,00
(um bilhão de reais) na Data de Emissão.
(c)

As Debêntures da 1ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios

correspondentes a 107,90% (cento e sete inteiros e noventa centésimos por cento)
da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI
de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa Balcão no Informativo Diário, disponível em sua página na internet
(www.b3.com.br).
(d)

Conforme anteriormente divulgado, os recursos obtidos com a Emissão

serão utilizados no curso normal dos negócios da Unidas S.A. e destinados ao
reforço do seu caixa.
As atas da Reunião do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária
da Unidas S.A. que aprovaram o Aditamento estão arquivadas na sede da Unidas S.A.,
nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no site da
Companhia (https://ri.unidas.com.br/).
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado
e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou
divulgação das Debêntures.
São Paulo, 08 de abril de 2019.
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
José Antônio de Sousa Azevedo
Diretor de RI e Novos Negócios

TEXT_SP - 50429245v1 10049.71

UNIDAS S.A.
Marco Túlio de Carvalho Oliveira
Diretor Financeiro e de RI

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

Unidas S.A.

Publicly-held Company

Publicly-held Company

NIRE 35.300.359.569

NIRE 35.300.186.281

CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60

CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30

COMBINED MATERIAL FACT
13th Debenture Issuance – Bookbuilding Procedure Result
Companhia de Locação das Américas (“Company”) and Unidas S.A. (“Unidas S.A.”),
pursuant to Instruction 358 of the Brazilian Securities and Exchange Commision (“CVM”)
of January 3rd, 2002 (“CVM Instruction number 358”), and to the 4th paragraph of article
157 of Law nº 6,404 of December 15th, 1976, as amended (“Corporate Law”), announces
to the market in general, in addition to the Material Fact disclosed by Unidas S.A. in March
12th, 2019 the following subjects:
(a)

the conclusion of the procedure for the collection of the investment

intentions, conducted by the coordinators (“Booking Procedure”) related to its 13th
(thirteenth) issue of 1,000,000 (one million) of simple, non-convertible into shares,
in up to three series, of unsecured type, with additional fiduciary guarantee,
pursuant to CVM Instruction 476, of January 16th, 2009, as amended (“Issuance”),
that defined the number of debentures to be issued in the 1 st Series (“1st Series
Debentures”), the number of debentures to be issued in the 2nd Series (“2nd Series
Debentures”) and the number of debentures to be issued in the 3 rd Series (“3rd
Series Debentures”, together with 1st and 2nd Series Debentures, “Debentures”), as
well as determined the remuneration rate of 1st Series Debentures, which results
will be formalized through the “First Amendment to the Private Deed of Public
Issuance of Simple Debentures, Non-Convertible into Shares, in up to Three Series,
of Unsecured Type with Additional Fiduciary Guarantee of the Thirteenth Unidas S.A.
Debentures Issuance” (“Amendment”);
(b)

The Issuance will be composed by 1,000,000 (one million) Debentures and,

as defined in the Bookbuilding Procedure, will be issued 527,400 (five hundred and
twenty-seven thousand and four hundred) of 1st Series Debentures, 372,600 (three
hundred and seventy-two thousand and six hundred) of 2nd Series Debentures and
100,000 (one hundred thousand) of 3rd Series Debentures. The Debentures will
have a nominal unit value of R$ 1,000.00 (one thousand reais) on the Debenture
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Issuance date of April 10th, 2019 (“Issuance Date”) and the total Issuance value is
of R$ 1,000,000,000.00 (one billion reais) on the Issuance Date.
(c)

The Debentures of the 1st Series will be entitled to the payment of

compensatory interest corresponding to 107.90% (one hundred and seven integers
and ninety hundredths percent) of accumulated variation of the average daily rates
of Interbank Deposits – one day DI, “over extra group”, expressed as a percentage
per year, based on 252 (two hundred and fifty-two) useful days, calculated and
disclosed by B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão in the Daily Newsletter, available on its
website (www.b3.com.br);
(d)

As previously disclosed, the resources obtained from the Issuance will be

used in the Unidas S.A.’s ordinary course of businesses and intended to the
reinforcement of its cash balance;
The minutes of the Board of Directors’ Meeting and of the Extraordinary Shareholders’
Meeting that approved the Amendment are archived at the Unidas S.A.’s headquarters,
at CVM (www.cvm.gov.br) and B3 (www.b3.com.br) websites, as well as at the Unidas
S.A.’s website (https://ri.unidas.com.br/).
This material fact is exclusively informative and should not be interpreted and/or
considered, for all legal purposes, as a material for sale and/or disclosure of Debentures.
São Paulo, April 8th, 2019.

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
José Antônio de Sousa Azevedo
Investor Relations and New Businesses Officer
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CFO and Investor Relations officer

