LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE 3130001144-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Localiza Rent a Car S.A. (“Companhia”) a reunirem-se na sede
social da Companhia, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-000,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
(“Assembleias”) a se realizarem às 15h00 do dia 29 de abril de 2019, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
I.

Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31
de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos;
3) Fixar o número de membros que irá compor o Conselho de Administração;
4) Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração; e
5) Fixar o montante da remuneração anual global da Administração.

II.

Em Assembleia Geral Extraordinária:
1) Aprovar modificações no Estatuto Social da Companhia e implementar melhorias propostas
pela Administração; e
2) Aprovar a proposta de consolidação das alterações do item anterior no Estatuto Social da
Companhia.

O acionista poderá participar das Assembleias das seguintes formas: (i) pessoalmente, devendo
comparecer às Assembleias munido de documento que comprove a sua identidade; (ii) por procurador
devidamente constituído, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Localiza Rent a Car S.A. (“Manual”), e que deverá
comparecer às Assembleias munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de
documento que comprove a sua identidade; e (iii) via boletim de voto a distância, nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM nº 481/09), devendo enviar preenchido o boletim de voto a distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, conforme as orientações também
constantes no Manual.
Conforme o disposto no artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e nos artigos 1º e 3º da Instrução CVM nº 165, de
11 de dezembro de 1991, conforme alterada, e no artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, os acionistas
representando pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social votante da Companhia poderão requerer
a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, desde
que observado o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização
das Assembleias.
Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nestas Assembleias, e aqueles exigidos nos
termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se disponíveis, a partir
desta data, na sede social da Companhia e nos websites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e de Relações com Investidores da Companhia
(www.localiza.com/ri).
Belo Horizonte, 29 de março de 2019.
Oscar de Paula Bernardes Neto
Presidente do Conselho de Administração

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
PUBLICLY-HELD COMPANY
Corporate Taxpayers Id. (CNPJ): 16.670.085/0001-55
Company Registry (NIRE) No.: 3130001144-5
CALL NOTICE
ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETINGS
The shareholders of Localiza Rent a Car S.A. (“Company”) are hereby invited to the Annual and
Extraordinary Shareholders’ Meetings (“Meetings”) to be held on April 29, 2019, at 3:00 p.m. at the head
office of the Company located at Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, Zip Code
31.150-000, in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, to deliberate on the following agenda:
I.

Annual Shareholders’ Meeting:
1) To acknowledge the management's accounts and to approve the Management Report and the
Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2018;
2) To approve the management’s proposal for the net income allocation for the year ended
December 31, 2018 and dividend distribution;
3) To establish the number of members who shall comprise the Board of Directors;
4) To elect and invest the members of the Board of Directors; and
5) To deliberate on the Management’s global annual compensation.

II.

Extraordinary Shareholders’ Meeting:
1) To approve amendments on the Company’s Bylaws and implement improvements proposed by
Management; and
2) To approve the proposal to consolidate the amendments on the Company’s Bylaws as per item
1 above.

Shareholders may participate in the Meetings in the following ways: (i) attendance in person, provided
that all shareholders must bear a valid ID document for verification; (ii) by legally constituted proxy, as
per section 126 of Law 6404/76 and per the Manual of the Annual and Extraordinary Shareholders’
Meetings of Localiza Rent a Car S.A. ("Manual"), as well as other documents indicated in the Manual and
a valid ID; (iii) via distance voting ballot, pursuant to the Securities and Exchange Commission of Brazil
(“CVM”) Instruction 481 of December 17, 2009, as amended (“CVM Instruction 481/09”), in which case
the distance voting ballot shall be sent to the Company by means of the shareholder´s custody agents or
directly to the Company, according to the guidelines included in the Manual.
Pursuant to article 141 of Law 6404/76 and articles 1 and 3 of CVM Instruction 165, dated December 11,
1991, as amended, and article 4 of CVM Instruction 481/09, shareholders representing at least five
percent (5%) of the Company's voting capital may require the adoption of the multiple-vote election
process for the election of the members of the Board of Directors, provided that notice is given within the
legal deadline of 48 (forty-eight) hours in advance of the date of the Meetings.
The documents relating to the agenda of these Meetings, and those required pursuant to article 133 of
Law 6404/76 and CVM Instruction 481/09, are available to shareholders, as of this date, at the head office
of the Company and on the websites of B3 S.A. – Bolsa, Brasil e Balcão (www.b3.com.br), the CVM
(www.cvm.gov.br) and the Company's Investor Relations Department (www.localiza.com/ri).
Belo Horizonte, March 29, 2019.
Oscar de Paula Bernardes Neto
Chairman of the Board of Directors

