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AVISO AOS ACIONISTAS

Homologação do Aumento de Capital
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 assunto tratado nos Avisos aos Acionistas
divulgados em 26 de junho de 2018, 31 de agosto de 2018, 24 de setembro de 2018 e 08 de
outubro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração da Companhia, na presente data, homologou integralmente o aumento privado
de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme os termos
deliberados em reunião realizada em 26 de junho de 2018 (“Aumento de Capital”).
No âmbito do Aumento de Capital, foram subscritas 49.929.428 (quarenta e nove milhões,
novecentas e vinte e nove mil, quatrocentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, ao preço de subscrição total de R$ 312.558.219,28 (trezentos e
doze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e vinte e oito
centavos). Desta forma, o capital social integralizado da Companhia passa dos atuais
R$ 1.201.583.695,32 (um bilhão, duzentos e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), composto por 213.491.586
(duzentas e treze milhões, quatrocentas e noventa e uma mil, quinhentas e oitenta e seis)
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.514.141.914,60
(um bilhão, quinhentos e quatorze milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e quatorze
reais e sessenta centavos), passando a ser composto por 263.421.014 (duzentas e sessenta e
três milhões, quatrocentas e vinte e uma mil e quatorze) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
As novas ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital serão em tudo idênticas às ações já
existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio,
bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir da
homologação do Aumento de Capital, em igualdade de condições com as demais ações já
existentes.

O Conselho de Administração da Companhia convocará, oportunamente, uma assembleia geral
para deliberar a respeito da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para
contemplar o novo valor do capital social integralizado e a quantidade de ações emitidas pela
Companhia no âmbito do Aumento de Capital.
Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos poderão ser direcionadas para
o seguinte endereço eletrônico: ri@movida.com.br.

São Paulo/SP, 17 de outubro de 2018.
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