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COMUNICADO AO MERCADO CONJUNTO
Desativação do website de relações com investidores da Unidas
A Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) e Companhia de Locação das Américas –
“Unidas”, em complemento aos comunicados relacionados à conclusão da combinação de negócios das
Companhias, informamos que após a incorporação das ações da Companhia de Locação das Américas
(“Unidas”) pela Localiza Rent a Car S.A. (“Localiza”), em 01 de julho de 2022, os acionistas da Unidas passaram
a incorporar o quadro societário da Localiza.
Dessa forma, seguindo as melhores práticas de governança, viemos comunicar que em 31 de julho de 2022,
dar-se-á a desativação do endereço eletrônico de relações com investidores da Unidas para que a gestão do
relacionamento e comunicações passe a ser conduzidos pela equipe de relações com investidores da Localiza.
As publicações da Unidas passaram a ser disponibilizadas em uma sessão do website de relações com
investidores da Localiza: ri.localiza.com/arquivamentos-lcam/ ou seguindo os seguintes passos:
“ri.localiza.com” > “Informações aos Acionistas” > “Arquivamentos LCAM”.

Belo Horizonte, 1 de Agosto de 2022
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
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COMBINED NOTICE TO THE MARKET
Investor Relations website deactivation
The Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 and OTCQX: LZRFY) and Companhia de Locação das
Américas – “Unidas”, in addition to the communication related to the conclusion of the business combination
of the Companies (“Business Combination”), we inform that after the merger of the shares of Companhia de
Locação das Américas (“Unidas”) by Localiza Rent a Car S.A. (“Localiza”), on July 1st, 2022, Unidas
shareholders became part of Localiza's corporate structure.
With that, following the best governance practices, we hereby inform you that on July 31st, 2022, we will
deactivate the Unidas investor relations website and transfer relationship and communication to be managed
by Localiza's investor relations team. All Unidas publications are now available in an exclusive session within
Localiza's investor relations website: ri.localiza.com/en/lcam-filings/ or via “ri.localiza.com/en/” > “
Information to Shareholders” > “LCAM Filings”.

Belo Horizonte, August 01, 2022
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
CFO and IRO

