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COMUNICADO AO MERCADO

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Movida” ou "Companhia"), sociedade anônima de
capital aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data,
foi brevemente estendido o cronograma dos trabalhos junto aos auditores
independentes da Companhia para a finalização da elaboração de suas demonstrações
financeiras auditadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. O
arquivamento das referidas demonstrações financeiras, portanto, foi postergado do dia
22 de fevereiro de 2021 para o dia 23 de fevereiro de 2021.
A data e horário da teleconferência de divulgação dos resultados anuais, no entanto,
ficam mantidos para o dia 23 de fevereiro de 2021 às 11:00 (horário de São Paulo).
O Calendário Anual de eventos corporativos atualizado para refletir tais alterações está
disponível nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da própria Companhia
(ri.movida.com.br).

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021.
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Movida” or “Company"), a publicly held company,
hereby informs its shareholders and the market in general that, on this date, the work
schedule of the Company’s independent auditors was briefly extended to allow for the
completion of the preparation of its audited financial statements for the fiscal year
ended December 31, 2020. Therefore, the filing of said financial statements was
postponed from February 22, 2021 to February 23, 2021.
The date and time of the conference call to discuss the annual results was maintained
on February 23, 2021, at 11:00 a.m. (São Paulo time).
The updated Annual Corporate Events Calendar reflecting these changes is available on
the websites of the CVM (www.cvm.gov.br) and the Company (ri.movida.com.br).

São Paulo, February 22, 2021.
Edmar Prado Lopes Neto
Investor Relations Officer

