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FATO RELEVANTE
A Movida Locação de Veículos S.A. (“Movida Locação”), a CS Brasil Participações e
Locações S.A. (“CS Participações”) e a Movida Participações S.A. (Movida Locação, CS
Participações, e, em conjunto com a Movida Participações S.A., “Companhias”), em
cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), e na Resolução CVM nº 44/2021, vêm informar ao mercado em geral que,
nesta data, as assembleias gerais de acionistas da Movida Locação e da CS Participações
aprovaram a cisão parcial da CS Participações com a versão da Parcela Cindida (definida
abaixo) para a Movida Locação (“Cisão Parcial”).
Pertencentes ao mesmo grupo econômico, as Companhias entendem que a Cisão Parcial
se insere no contexto da reorganização administrativa, financeira e jurídica dos negócios
da CS Participações e será realizada tendo em vista a necessidade de segregação e
redistribuição de determinados ativos e passivos da CS Participações em outra estrutura
societária, visando otimizar sua estrutura e permitir que seus acionistas possam realocar
tais ativos e passivos com maior eficiência.
Em conformidade com o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da CS Brasil
Participações e Locações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela Movida Locação de
Veículos S.A.” (“Protocolo”) celebrado nesta data, a Cisão Parcial consiste na cisão
parcial da CS Participações com incorporação da Parcela Cindida pela Movida Locação
de modo que a CS Participações continue existindo e a Movida Locação suceda-a
exclusivamente em relação aos ativos e passivos referentes à Parcela Cindida.
A Parcela Cindida foi avaliada pelo seu valor patrimonial contábil com base no balanço
patrimonial da CS Participações levantado na data-base referente ao dia 31 de outubro
de 2021 totalizando um montante de R$1.000,24, conforme descrito em laudo de
avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. divulgado nesta data
(“Laudo de Avaliação”).
A Parcela Cindida é composta (i) pelo investimento na CS Brasil Frotas S.A. (“CS Frotas”),
sociedade operacional, correspondente a 557.587.450 ações de sua emissão,
representativas de, aproximadamente, 40,45% de seu capital social total avaliadas,

segundo o Laudo de Avaliação, em R$620.339.825,16; e (ii) pelo saldo passivo referente
aos débitos da totalidade das 600.000 debêntures da 1ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional,
em série única realizada pela CS Participações em 10 de dezembro de 2020 e avaliado,
segundo o Laudo de Avaliação, em R$620.338.824,92.
Nos termos do Protocolo, uma vez efetivada a Cisão Parcial, (i) o capital social da CS
Participações será cindido e, consequentemente, reduzido no valor total de R$1.000,24,
correspondente à Parcela Cindida de acordo com o Laudo de Avaliação, sem
cancelamento de ações; e (ii) o capital social da Movida Locação será aumentado no
valor total de R$1.000,24, com a emissão de 1.000 novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, as quais serão atribuídas à Movida Participações S.A., como a única
acionista da CS Participações.
Após a implementação da operação, a CS Frotas e a Movida Locação continuarão
operando normalmente, portanto, clientes, fornecedores, colaboradores e outros
interessados não devem esperar qualquer alteração na administração, relações
comerciais e oferta de serviços.
Os documentos relativos à Cisão Parcial estão à disposição a partir desta data e poderão
ser consultados nas sedes das Companhias. Tais documentos também estarão
disponíveis nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Para
esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com as áreas de Relações com
Investidores das Companhias.
São Paulo, 28 de dezembro de 2021
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor Administrativo Financeiro e
de Relações com Investidores da Movida
Locação de Veículos S.A. e da Movida
Participações S.A.

Anselmo Tolentino Soares Junior
Diretor Administrativo Financeiro e
de Relações com Investidores da CS
Participações

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF):
07.976.147/0001-60
Company Registry (NIRE): 35.300.479.262
Publicly Held Company

CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF):
35.502.310/0001-99
Company Registry (NIRE): 35.300.559.631
Publicly Held Company

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 21.314.559/0001-66
Company Registry (NIRE): 3530047210-1
Publicly Held Company
MATERIAL FACT
Movida Locação de Veículos S.A. (“Movida Locação”), CS Brasil Participações e
Locações S.A. (“CS Participações”), and Movida Participações S.A. (Movida Locação, CS
Participações, and jointly with Movida Participações, “Companies”), pursuant to
paragraph 4 of article 157 of Law 6,404/76, as amended (“Brazilian Corporate Law”), and
CVM Resolution 44/2021, hereby informs the market in general that, on this date, the
shareholders’ meetings of the Movida Locação and of the CS Participações approved the
partial spin-off of CS Participações with the transfer of the Spun-off Portion (defined
below) to Movida Locação (“Partial Spin-off”).
Part of the same economic group, the Companies understand that the Partial Spin-off
represents the administrative, financial and legal reorganization of the business of CS
Participações and will be conducted in light of the need for redistribution and division
of CS Participações’ certain assets and liabilities into another corporate structure aiming
at optimizing the company’s structure and allowing its shareholders to reallocate said
assets and liabilities with greater efficiency.
In compliance with the “Protocol and Justification for the Partial Spin-off of CS Brasil
Participações e Locações S.A. and the Merger of the Spun-off Portion into Movida
Locação de Veículos S.A.” (“Protocol”) entered into on this date, the Operation consists
of the partial spin-off of CS Participações (with the merger of the Spun-off Portion into
Movida Locação), so that CS Participações will continue to exist, while Movida Locação
will exclusively succeed CS Participações as to the assets and liabilities referring to the
Spun-off Portion.
The Spun-off Portion was appraised at R$1,000.24, as per its book value based on the
balance sheet of CS Participações of October 31, 2021, as described in the appraisal

report prepared by Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., which was disclosed on this
date (“Appraisal Report”).
The Spun-off Portion consists of: (i) the investment in CS Brasil Frotas S.A. (“CS Frotas”),
an operational company, corresponding to 557,587,450 company shares, representing
approximately 40.45% of its total share capital, appraised at R$620,339,825.16,
according to the Appraisal Report; and (ii) the liability balance referring to the debts of
all 600,000 simple, unsecured debentures, not convertible into shares, of the first issue,
with additional personal guarantee, in a single series, carried out by CS Participações on
December 10, 2020, appraised at R$620,338,824.92, according to the Appraisal Report.
Under the terms of the Protocol, once the Partial Spin-off is concluded, (i) the share
capital of CS Participações will be spun-off and consequently reduced by the total
amount of R$1,000.24, corresponding to the Spun-off Portion in accordance with the
Appraisal Report, without cancelling shares; and (ii) the share capital of Movida Locação
will increase by the total amount of R$1,000.24, with the issue of 1,000 new registered
common shares with no par value, which will be attributed to Movida Participações S.A.,
becoming the sole shareholder of CS Participações.
Upon completion of the operation, CS Frotas and Movida Locação will continue to
operate normally. Therefore, customers, suppliers, employees and other stakeholders
shall not expect any changes of management, business relations or services.
The documents related to the Partial Spin-off have been made available today and may
be consulted at the headquarters of the involved companies. Said documents are also
available on the websites of CVM (www.cvm.gov.br) and B3 (www.b3.com.br). For
further clarification, please contact the Investor Relations departments of the respective
companies.
São Paulo, December 28, 2021
Edmar Prado Lopes Neto
Chief Administrative, Financial
and Investor Relations Officer of Movida
Locação de Veículos S.A. and of
Movida Participações S.A.

Anselmo Toletino Soares Junior
Chief Administrative, Financial
and Investor Relations Officer of CS
Participações

