COMUNICADO AO MERCADO

A Movida Participações S.A. (“Movida”) vem, em complemento ao Aviso aos Acionistas divulgado
em 26 de junho de 2018 (“Aviso aos Acionistas”), comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o prazo de 60 (sessenta) dias para o exercício do direito de preferência para subscrição
das ações emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia em reunião realizada em 26 de junho de 2018 (“Aumento de Capital”) será encerrado
em 02 de setembro de 2018 (inclusive). Como tal data não é um dia útil, o último dia para exercício
do direito de preferência para a subscrição das ações do Aumento de capital será dia 31 de agosto
de 2018.
O preço de emissão por ação do Aumento de Capital foi fixado em R$6,26 (seis reais e vinte e seis
centavos). Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia escrituradas no Banco
Bradesco S.A. (“Agente Escriturador”) que desejarem exercer seu direito de preferência na
subscrição das novas ações deverão dirigir-se, até o prazo final do período de subscrição acima
informado, a qualquer agência especializada do Agente Escriturador para subscrição das novas
ações mediante assinatura do boletim de subscrição e pagamento do preço correspondente. Os
acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“Central Depositária”) deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de
custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária, obedecidos os
prazos e condições previstos no Aviso aos Acionistas.
Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos relativos à subscrição das ações
do Aumento de Capital poderão ser direcionadas para o seguinte endereço eletrônico:
ri@movida.com.br.
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