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FATO RELEVANTE
CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. (“CS Frotas” ou "Companhia"), sociedade anônima de capital
aberto, em cumprimento com o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/2002 e no artigo 157, § 4º, da Lei n° 6.404/1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de CAPEX Líquido Consolidado
para o exercício de 2022.
O montante estimado é de R$ 0,8 bilhões a R$ 0,9 bilhões, conforme detalhado a seguir:

Capex Líquido (R$ bilhões)

CS Frotas

2019

0,2

2020

0,4

Out/21 UDM

1,0

2022E
Mín

Máx

0,8

0,9

Os investimentos previstos para 2022 resultam do orçamento anual da companhia, suportados pela
geração de caixa, respeitando a estrutura de capital planejada. Todos os investimentos estão alinhados ao
nosso planejamento estratégico e ao ritmo de crescimento demonstrado no último ano.
Os recursos serão sobretudo direcionados para a expansão da frota de veículos leves e não incluem
aquisições.
Vale destacar que parte substancial dos investimentos realizados nos últimos 12 meses ainda não se
converteu em receita e resultado.
Destacamos que essas projeções são resultado do orçamento anual da Companhia e estão sujeitas a confirmação de premissas e cenários
assumidos. As projeções ora divulgadas constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações
atualmente disponíveis e baseiam-se no potencial de mercado endereçável e em investimentos para compra de ativos operacionais a realizar.
Considerações futuras dependem, substancialmente, das condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia
brasileira, entre outros fatores. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da Companhia e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente das projeções. As projeções estão sujeitas à riscos e incertezas, não constituindo promessa de desempenho futuro.

São Paulo, 9 de dezembro de 2021.
Anselmo Tolentino Soares Junior
Diretor Financeiro Administrativo
e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. (“CS Frotas” or "Company”), a publicly-held company, in
compliance with the provisions in CVM Resolution No. 44 and Section 157, paragraph 4, of Law 6404/76,
paragraph 4, of December 15, 1976, hereby informs its shareholders and the market in general that the
Company’s Board of Directors approved the Consolidated Net CAPEX proposal for the year 2022.
The estimated amount is from BRL 0.8 billion to BRL 0.9 billion, as detailed below:

Net Capex (BRL billion)

CS Frotas

2019

0.2

2020

Oct/21 LTM

0.4

1.0

2022E
Min

Max

0.8

0.9

The investments planned for 2022 are based on the companies' annual budgets, supported by the
respective cash generations, and respect the planned capital structures. All investments are aligned with
our strategic planning and the pace of growth recorded in the past year.
The resources will be mostly directed to the expansion of our light vehicle fleet and do not include
acquisitions.
We would like to emphasize that a substantial part of the investments made in the last 12 months has not
yet been converted into revenue and results.

Note that these projections are based on the Company's annual budget and are subject to confirmation of our assumptions and estimated
scenarios. The projections disclosed herein are based on the beliefs and assumptions of the Company's Management and rely on currently
available information. They are based on the addressable market potential and on investments to be made for the purchase of operating assets.
Forward-looking statements depend substantially on market conditions, government regulations, and on the performance of the industry and
the Brazilian economy, among other factors. Operating data can affect the Company's future performance and may lead to results that will differ
materially from our projections. Projections are subject to risks and uncertainties and are not a guarantee of future performance.

São Paulo, December 9, 2021

Anselmo Tolentino Soares Junior
CFO and Investor Relations Officer

