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FATO RELEVANTE

Aprovação de comprador pelo CADE e definição da data de fechamento da
Combinação de Negócios entre Localiza e Unidas
A Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) e a Companhia de Locação das
Américas – “Unidas” (B3: LCAM3 e OTC: CDLDY) (as “Companhias”), em continuidade ao fato relevante
divulgado em 13 de junho de 2022, informam aos seus respectivos acionistas e ao mercado que o Tribunal
Administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou nesta data que um
fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management (“Compradora”) seja
o comprador de determinados ativos a serem segregados das operações de RAC e Seminovos, incluindo
cerca de 49.000 (quarenta e nove mil) carros, de controladas da Unidas (“Operação”).
A aprovação da Compradora era uma das condições para a consumação da combinação de negócios entre
Localiza e Unidas (“Combinação de Negócios”).
Diante da aprovação da Compradora pelo Tribunal do CADE, as Companhias informam que o fechamento
da Combinação de Negócios ocorrerá em 1º de julho de 2022. As Companhias divulgarão nesta data um
comunicado ao mercado conjunto contendo os procedimentos relacionados à sua consumação.
O fechamento da Operação com a Compradora, por sua vez, permanece sujeito à aprovação do CADE,
dentre outras condições, e ocorrerá posteriormente à consumação da Combinação de Negócios, em data
a ser oportunamente informada.
Belo Horizonte, 22 de junho de 2022.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Localiza
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Marco Tulio de Carvalho Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Unidas
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MATERIAL FACT

Approval of the buyer by CADE and definition of the closing date of the
Business Combination between Localiza and Unidas
Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 and OTCQX: LZRFY) and Companhia de Locação das
Américas – “Unidas” (B3: LCAM3 and OTC: CDLDY) (the “Companies”), in continuity with the material fact
disclosed on June 13 2022, inform their respective shareholders and the market that the Court of the
Administrative Council for Economic Defense (“CADE”) approved on this date that an investment fund
managed by affiliates of Brookfield Asset Management (“Buyer”) be the buyer of certain assets to be
segregated from RAC and Seminovos operations, including approximately 49,000 (forty-nine thousand)
cars, of Unidas subsidiaries (“Operation”).
Buyer's approval was one of the conditions for the consummation of the business combination between
Localiza and Unidas (“Business Combination”).
In view of the Buyer's approval by the CADE Court, the Companies inform that the closing of the Business
Combination will take place on July 1, 2022. The Companies will disclose on this date a joint notice to the
market containing the procedures related to its consummation.
The closing of the Transaction with the Buyer, in turn, remains subject to CADE's approval, among other
conditions, and will occur after the completion of the Business Combination, on a date to be opportunely
informed.
Belo Horizonte, June 22, 2022.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
CFO and IRO
Localiza
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Marco Tulio de Carvalho Oliveira
CFO and IRO
Unidas

