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FATO RELEVANTE
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Movida”), sociedade anônima de capital
aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 30 de agosto de 2018,
assinou uma Carta de Intenção não vinculante entre a Companhia e a AVIS BUDGET CAR
RENTAL, LLC, uma subsidiária da AVIS BUDGET GROUP (“Avis”) para uma Aliança Estratégica
(“Transação”).
A Transação inclui os seguintes itens:
• A Movida se torna a Franqueadora Master no Brasil por 10 anos renováveis por 10 anos
adicionais
• Acordo de Cooperação entre Marcas no qual a Movida pode incluir as marcas Avis e
Budget em seus pontos de atendimento no Brasil e a Avis pode adicionar o logo Movida
nos principais aeroportos destino de brasileiros no mundo
• Acordo de reservas inbound e outbound entre Movida e Avis
• Aquisição de ativos de aproximadamente 4.400 carros, sendo 3.500 em Rent a Car
(RAC) e 900 em Gestão e Terceirização de Frotas (GTF), com valor estimado de R$150
milhões. As partes antecipam que o pagamento dos ativos terá o prazo de um ano e
estará sujeito a um acordo de financiamento com uma instituição financeira local.
Através da Aliança Estratégica todos os clientes Movida serão atendidos em mais de 180 países
através da rede Avis Budget.
Sobre a Movida
A Movida é a única locadora de carros do país a oferecer soluções multiplataforma de
mobilidade urbana, com uma frota de mais 81 mil carros e 246 lojas, sendo 186 lojas de RAC e
60 de Seminovos. Criada em 2006 e adquirida pela JSL em 2013, é uma empresa que valoriza o
cliente, a qualidade da prestação de serviços, possui a frota mais nova e diversificada do
mercado, tecnológica, moderna e que trouxe soluções inovadoras para todo tipo de necessidade
mobilidade, como carros, triciclos e bicicletas elétricas. Mais informações estão disponíveis em
www.movida.com.br.
Sobre o Avis Budget Group
A Avis Budget Group, Inc. é uma das principais fornecedoras globais de soluções de mobilidade,
tanto através de suas marcas Avis e Budget, com mais de 11 mil pontos de atendimento em
aproximadamente 180 países pelo mundo, quanto através de sua marca Zipcar, que é a principal
rede de car sharing do mundo, com mais de um milhão de membros. A Avis Budget Group opera
diretamente a maioria de seus escritórios de aluguel de carros na América do Norte, Europa e
Australasia, e opera primariamente através de licenciados em outras partes do mundo. A Avis
Budget Group tem aproximadamente 31 mil funcionários e é sediada em Parsippany, N.J. Mais
informações estão disponíveis em www.avisbudgetgroup.com.

A implementação da Transação está sujeita a due diligence, seguindo as obrigações precedentes
e condições usuais, incluindo, mas não limitado a, aprovação da Transação pela Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”) e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE).

São Paulo, 31 de agosto de 2018.
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