COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/ME: 10.215.988/0001-60
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
Conversão do Registro de Emissor para Categoria “B”,
Cancelamento da Listagem de Ações na B3
e Saída do Novo Mercado
A Companhia de Locação das Américas (“Companhia”), nos termos da lei e da regulamentação
aplicável, informa ao mercado em geral que, tendo em vista a consumação da combinação de
negócios entre a Companhia e a Localiza Rent a Car S.A. ocorrida em 1º de julho de 2022 e
conforme previsto na cláusula 5.5 do Acordo de Incorporação de Ações celebrado em 22 de
setembro de 2020, conforme aditado, a única acionista da Companhia aprovou, nesta data, em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, dentre outras matérias: (i) a conversão do registro
da Companhia perante a CVM, de emissor categoria “A” para emissor categoria “B”; e (ii) o
cancelamento da listagem das ações da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e a
consequente saída da Companhia do segmento “Novo Mercado”.
A administração da Companhia submeterá os pedidos competentes à CVM e à B3 e manterá o
mercado devidamente informado.
Belo Horizonte, 4 de julho de 2022.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/ME): 10.215.988/0001-60
Publicly held Compaby

MATERIAL FACT
Conversion of Issuer Registration to Category “B”,
Cancellation of Share Listing at B3
and Delisting from Novo Mercado segment
Companhia de Locação das Américas (“Company”), pursuant to the terms of the law and the
applicable regulations, hereby informs the market in general that, in view of the consummation of
the business combination between the Company and Localiza Rent a Car S.A. on July 1st, 2022, and
as provided in section 5.5 of the Share Merger Agreement entered into on September 22, 2020, as
amended, the Company's sole shareholder approved in an Extraordinary General Meeting of the
Company held on this date, among other matters: (i) the conversion of the Company's registration
with the CVM, from issuer category "A" to issuer category "B"; and (ii) the cancellation of the listing
of the Company's shares at B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão and its consequent delisting from the
"Novo Mercado" segment.
The Company's management will submit the applicable requests to CVM and B3 and keep the
market duly informed.
Belo Horizonte, July 4, 2022.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
CFO and IRO

