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NIRE 3130001144-5
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
LOCALIZA RENT A CAR S.A. (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) (“Companhia”), dando continuidade às
informações constantes dos fatos relevantes divulgados em 18 de janeiro de 2019 e 31 de janeiro de
2019, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, o encerramento, nesta data, da
distribuição primária de 55.200.000 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, com o preço
por ação de R$33,00, no montante total de R$1.821.600.000,00, com esforços restritos de colocação,
nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
476” e “Oferta”, respectivamente).
Para maiores informações sobre o Comunicado de Encerramento da Oferta, elaborado nos termos do
artigo 8º da Instrução CVM 476, veja o formulário de encerramento divulgado por meio dos “Sistemas
de Ofertas Públicas com Esforços Restritos” na página eletrônica da CVM (http://www.cvm.gov.br).

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2019.

Maurício Teixeira
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
LOCALIZA RENT A CAR S.A. (B3: RENT3 and OTCQX: LZRFY) (the “Company”), in continuation of
the information disclosed in the material facts dated January 18, 2019 and January 31, 2019, hereby
informs its shareholders and the market in general the conclusion, on this date, of the primary offering
of 55,200,000 new common shares issued by the Company, with a price per share of R$33.00, in the
aggregate amount of R$ R$1,821,600,000.00, with restricted placement efforts, pursuant to CVM Rule
No. 476, dated January 16, 2009, as amended (“CVM Rule 476” and “Restricted Offering”, respectively)

For more information on the Closing Notice of the Offer, prepared pursuant to article 8 of CVM Rule
476, see the closing form disclosed through the “Systems of Public Offers with Restricted Efforts”
(Sistemas de Ofertas Públicas com Esforços Restritos) on the CVM website (http://www.cvm.gov.br).

Belo Horizonte, February 7, 2019.
Maurício Teixeira
CFO and Investor Relations Officer

