MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66
NIRE 35.300.472.101
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: No dia 17 de outubro de 2018, às 17:00 horas, na sede social da
Movida Participações S.A. (“Companhia”), situada na situada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, Conjunto 92, Edifício Corporate
Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 18, §2º, do Estatuto
Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia.
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros que compõe o Conselho de Administração
da Companhia, quais sejam, os Srs. (i) Fernando Antonio Simões, (ii) Adalberto Calil, (iii)
Ricardo Florence dos Santos, (iv) João Batista de Almeida e (v) Marcelo José Ferreira e Silva.
MESA: Fernando Antonio Simões – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social da
Companhia por subscrição privada, conforme aprovado por este Conselho de Administração
em reunião realizada em 26 de junho de 2018 (“Aumento de Capital”).
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram a
matéria constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer
restrições ou ressalvas, uma vez verificada a subscrição da totalidade das ações do Aumento
de Capital, correspondentes a 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),
aprovar a homologação integral do Aumento de Capital, no valor 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), dentro do limite do capital autorizado da Companhia, com a
integralização do total de 49.929.428 (quarenta e nove milhões, novecentas e vinte e nove
mil, quatrocentas e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital, ao preço de emissão
unitário de R$ 6,26.
Em decorrência da homologação integral do Aumento de Capital, 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.
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.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação,
foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reaberto os trabalhos, foi a
presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
São Paulo/SP, 17 de outubro de 2018.
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