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FATO RELEVANTE
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
JSL S.A. (“JSL”) e MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Movida Participações” e, em conjunto
com a JSL, “Companhias”), em atendimento ao artigo 3º da Instrução CVM nº 565 de 15 de
junho de 2015 e nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, vêm
informar que, com o objetivo de otimizar suas estruturas para racionalização e simplificação
operacional, propõem a transferência de certos ativos compostos de veículos, máquinas,
equipamentos, contas a receber e obrigações financeiras correlatas da Movida Gestão e
Terceirização de Frotas S.A. (“Movida GTF”) para a JSL, que atualmente os utiliza em virtude
de contrato de locação celebrado entre as partes. A Movida GTF é uma sociedade detida
diretamente pela Movida Participações e indiretamente pela JSL. A referida operação não
resultará em emissão de ações da JSL ou em qualquer diluição para os seus acionistas.
A operação será implementada por meio (i) da cisão parcial da Movida Participações, com a
absorção da parcela cindida pela JSL, composta unicamente de ações de emissão da Movida
GTF (quadro I abaixo), seguida imediatamente pela (ii) cisão parcial da Movida GTF, também
com a absorção da parcela cindida pela JSL, composta por certos ativos consubstanciados em
veículos, máquinas, equipamentos, contas a receber e obrigações financeiras correlatas,
(quadro II abaixo), de forma que passem a ser de titularidade direta da JSL (“Operação”),
conforme protocolo e justificação conjunto (“Protocolo”), celebrado entre as administrações
envolvidas em 15 de agosto de 2016.

Quadro I
Cisão Movida Participações: Composição da Parcela Cindida a ser absorvida pela JSL
Ativo
R$ - Movida
Participações S.A.
Ativo não circulante
Investimentos – participação societária na Movida GTF (29.041.505 ações de emissão da Movida
GTF)
Total do ativo não circulante e parcela cindida

29.925.472,62
29.925.472,62
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Quadro II
Cisão Movida GTF: Composição da Parcela Cindida a ser absorvida pela JSL

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Bens disponíveis para venda
Despesas do exercício seguinte
Total do ativo circulante

R$ - Parcela cindida
Ativo
8.877,88
27.914,89
237.886,32
286.018,44
560.697,53

Ativo não circulante
Ativo imobilizado
Total do ativo não circulante

20.588.900,38
20.588.900,38

Total do ativo

21.149.597,91

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Leasing a pagar
Fornecedores
Contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Leasing a pagar
Provisão tributárias
Total do passivo não circulante
Total do passivo

Valor total da parcela cindida

Passivo
189.631,74
2.467.187,65
139.905,05
8.877,88
2.805.602,32
1.095.200,95
626.198,15
2.028.005,89
3.749.404,99
6.555.007,31

14.594.590,60

A Operação e o Protocolo serão submetidos à aprovação dos acionistas de cada uma das
Companhias, reunidos em assembleias gerais extraordinárias, a serem realizadas no dia 31 de
agosto de 2016.
Previamente à implementação da cisão parcial da Movida Participações, os acionistas da Movida
GTF terão aprovado, por unanimidade, a Cisão Parcial da Movida GTF, com versão da parcela
cindida do patrimônio da Movida GTF para a JSL.
A Cisão Parcial da Movida GTF será aprovada com condição suspensiva, de modo que esta
somente produzirá efeitos após a implementação da Cisão Parcial da Movida Participações,
momento em que a JSL passará a ser acionista direta da Movida GTF.
A JSL é uma companhia que desenvolve, em conjunto com as sociedades por ela controladas, a
prestação de serviços logísticos no Brasil, em toda a cadeia do processo produtivo, desde o
transporte de carga até a completa terceirização de frotas. Por sua vez, a Movida Participações
é uma sociedade que detém participações em outras sociedades com atividades relacionadas à
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gestão e terceirização de frotas e locação de veículos.
A Operação não resultará na exposição das Companhias ou de seus acionistas a riscos
adicionais àqueles a que as Companhias já estão expostas (para mais informações sobre os
fatores de riscos das Companhias, vide item 4 de seus respectivos formulários de referência),
uma vez que representará, essencialmente, a transferência de veículos, máquinas,
equipamentos, contas a receber e obrigações financeiras correlatas da Movida GTF para a JSL,
os quais já são utilizados pela JSL em virtude de contrato de locação celebrado entre as partes.
As Companhias estimam que os custos e despesas totais para realização e efetivação da
Operação serão aproximadamente de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Caso aprovada a Operação pela assembleia geral da JSL, (a) não haverá relação de substituição
de ações ou emissão de novas ações da JSL, uma vez que a Operação será implementada sem
aumento de capital social e (b) não haverá direito de recesso em virtude da Operação nos
termos do artigo 137 da Lei da Sociedade por Ações.

São Paulo, 16 de agosto de 2016.

Denys Marc Ferrez
Diretor de Relações com Investidores
JSL S.A.

Denys Marc Ferrez
Diretor de Relações com Investidores
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
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