MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 21.314.559/0001-66
NIRE: 35.300.472.101
AVISO AOS ACIONISTAS

Encerramento do prazo para exercício do direito de preferência e início do período de
manifestação de interesse na reserva de sobras
A MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta com sede na Rua Doutor Renato Paes de
Barros, nº 1017, Conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04530-001
(“Companhia”), dando continuidade ao Aviso aos Acionistas divulgado em 26 de junho de 2018
(“1º Aviso aos Acionistas”) e ao Aviso aos Acionistas divulgado em 31 de agosto de 2018,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que se encerrou no final do dia 17 de
setembro de 2018 o período para o exercício do direito de preferência (“Período de Subscrição”)
para subscrição das ações do aumento de capital da Companhia aprovado pelo seu Conselho de
Administração em reunião realizada em 26 de junho de 2018 (“Aumento de Capital”).
Segundo apurado pelo Banco Bradesco S.A., instituição escrituradora das ações de emissão da
Companhia (“Agente Escriturador”), durante o Período de Subscrição foram subscritas 34.179.323
novas ações ordinárias pelo preço de emissão de R$ 6,26 por ação ordinária, totalizando um valor
de R$ 213.962.561,98, equivalente a 68,46% do valor total Aumento de Capital, restando não
subscritas 15.750.105 ações ordinárias (“Sobras”).
Os acionistas da Companhia e os eventuais cessionários dos direitos de subscrição das ações do
Aumento de Capital que tenham subscrito ações do Aumento de Capital (“Subscritores”) poderão
manifestar seu interesse na reserva das Sobras durante o período de 24 de setembro de 2018,
inclusive, a 28 de setembro de 2018, inclusive (“Período de Manifestação de Interesse nas
Sobras”). A manifestação de interesse de um Subscritor na reserva das Sobras garantirá a tal
Subscritor o direito de subscrever uma parcela proporcional de Sobras calculada dividindo-se as
ações do Aumento de Capital subscritas por tal Subscritor por todas as ações do Aumento de
Capital subscritas durante o Período de Subscrição. Além de tal parcela proporcional, o Subscritor
também poderá indicar que tem interesse em subscrever Sobras adicionais até o limite disponível
e de forma proporcional entre aqueles Subscritores que também tenham optado por essa
alternativa. Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia escrituradas no Agente
Escriturador que desejarem manifestar seu interesse na reserva de Sobras poderão fazê-lo
através de uma das agências especializadas do Agente Escriturador. Os acionistas cujas ações
estiverem custodiadas na B3 deverão procurar seus agentes de custódia. Para cada ação subscrita
durante o Período de Subscrição, os Subscritores terão o direito de subscrever uma fração de
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Sobras correspondente a 0,46085808 ação.
Ao término do Período de Manifestação de Interesse nas Sobras, a Companhia publicará novo
Aviso aos Acionistas informando prazo de 3 (três) dias durante o qual aqueles que tenham
manifestado seu interesse na reserva das Sobras poderão subscrever Sobras mediante a
assinatura de novo boletim de subscrição. A Companhia informará o prazo que as Sobras deverão
ser integralizadas, em moeda corrente nacional.
Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos poderão ser direcionadas para
o seguinte endereço eletrônico: ri@movida.com.br.

São Paulo/SP, 21 de setembro de 2018.

Edmar Prado Lopes Neto
Diretor Presidente e de Relação com Investidores
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