MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 21.314.559/0001-66
NIRE: 35.300.472.101
COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE
A Movida Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 12 da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“ICVM 358”), comunica seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data,
correspondência da JSL S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Doutor
Renato Paes de Barros, 1.017, conjunto 91, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP: 04.530-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.548.435/0001-79, com seus atos
societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE
35.300.362.683 (“JSL”), informando o que se segue:
“São Paulo/SP, 19 de outubro de 2018.
À Movida Participações S.A. (“Companhia” ou “Movida”)
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, Conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi,
CEP: 04.530-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
At.: Ilmo. Sr. Edmar Prado Lopes Neto – Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Declarações de Aquisição de Participação Acionária Relevante;
Ilmo. Sr. Diretor de Relações com Investidores, a JSL S.A., sociedade por ações de capital aberto, com
sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, conjunto 91, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP: 04.530-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.548.435/0001-79, com seus atos societários
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.300.362.683 (“JSL”), vem,
pela presente, nos termos do artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”) e, em referência ao Aviso aos Acionistas divulgado pela
Movida e à reunião realizada pelo Conselho de Administração da Movida, ambos datados de 17 de outubro
de 2018, informar à Movida, companhia aberta controlada da JSL, no âmbito do aumento de capital da
Movida, aprovado por seu Conselho de Administração em 26 de junho de 2018 no valor 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 e com possibilidade de homologação
parcial (“Aumento de Capital”) que subscreveu e integralizou um total de 47.905.506 (quarenta e sete
milhões, novecentas e cinco mil e quinhentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal da Movida, ao preço de subscrição total de R$ 299.888.467,56 (duzentos e noventa e nove
milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos),
integralizado à vista, mediante o exercício de seu direito de preferência na subscrição das novas ações,
incluindo eventuais sobras (“Aquisição de Participação Relevante”).
Desta forma, como consequência da Aquisição de Participação Relevante, a JSL informa que aumentou a
sua participação no capital social da Movida em, aproximadamente, 6,039%, passando ora a deter,
aproximadamente, uma participação total no capital social da Movida de 70,129%, que corresponde à
titularidade de 184.733.245 (cento e oitenta e quatro milhões, setecentas e trinta e três mil e duzentas e
quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Movida.
A JSL informa que não é titular de outros valores ou instrumentos financeiros (derivativos) referenciados
em ações de emissão da Movida.
Declara a JSL que a Aquisição de Participação Relevante não implicará em qualquer mudança na
composição do controle acionário ou alteração da estrutura administrativa da Movida.
Adicionalmente, requer-se que V.Sa., na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia,
em cumprimento ao disposto no Artigo 12, §6º, da ICVM 358, promova a imediata divulgação da Aquisição
da Participação Relevante aos acionistas, à CVM e à B3.
Sendo o que tinha para o momento, reiteram-se os votos de elevada estima e considerações e permanecese à disposição para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários.
Atenciosamente,
_____________________________
JSL S.A.”

A área de Relação com Investidores da Companhia coloca-se à disposição para esclarecimentos
adicionais através do seguinte endereço eletrônico: ri@movida.com.br.
São Paulo/SP, 19 de outubro de 2018.
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores

