LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

FATO RELEVANTE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY), em atendimento ao disposto
na Instrução CVM nº 358/02, vem informar a seus acionistas e ao mercado que o Conselho de
Administração, reunido em 27/06/2022, deliberou autorizar o crédito e pagamento aos
acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$131.607.957,72. O pagamento
ocorrerá no dia 26/08/2022 na proporção da participação de cada acionista, com retenção do
Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes
ou isentos. Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia
em 30/06/2022, sendo que as ações, a partir de 01/07/2022, serão negociadas na bolsa de
valores “ex” esses juros sobre capital próprio.
O valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$0,174937640.
O valor por ação poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para
atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos Planos de Opção
de Compra de Ações da Companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Plano de
Recompra de Ações da Companhia.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2022.

Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
PUBLICLY HELD COMPANY
Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
Corporate Registry ID (NIRE) 3130001144-5
MATERIAL FACT
INTEREST ON OWN CAPITAL

Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 and OTCQX: LZRFY), in compliance with CVM
Instruction 358/02, hereby informs its shareholders and the market that the Board of Directors,
in a meeting held on June 27, 2022 authorized the credit and payment to its shareholders of
interest on own capital in the gross amount of R$131,607,957.72. The payment shall occur on
August 26, 2022, in the proportion of each shareholder’s holding position, net of withheld
income tax, except for those shareholders that demonstrate exemption. Those shareholders
holding Company’s shares as of June 30, 2022 will be eligible to the payment and the shares will
be traded on the Stock Exchange ex-interest on own capital as of July 1, 2022.
The gross value per share of interest on own capital to be paid is equivalent to R$0.174937640.
This value per share may be modified due to the sale of shares in treasury to satisfy the exercise
of the options granted under the Company’s Stock Option Plans and/or any eventual acquisition
of shares under the Company’s Shares Repurchasing Program.

Belo Horizonte, June 27, 2022.

Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
CFO and IRO

