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FATO RELEVANTE
A Ouro Verde Locação e Serviço S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições
da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de
2021, conforme alterada, e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, em continuidade às informações divulgadas em
Fato Relevante do dia 3 de junho de 2022, vem a público informar aos seus acionistas e
ao mercado em geral o que segue:
A Companhia foi informada, nesta data, pelo seu acionista controlador, Cedar Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, fundo gerido por afiliadas da Brookfield
Asset Management Inc. (“Brookfield”), a respeito da celebração, na presente data, de
Contrato de Compra e Venda de Ações, Reorganização Societária e Outras Avenças
(“Contrato”), com vistas à aquisição da totalidade das ações da Unidas Locadora S.A.,
sociedade que receberá os ativos de RAC e Seminovos a serem desinvestidos da Unidas
S.A., incluindo cerca de 49.000 (quarenta e nove mil) carros, agências RAC e lojas de
seminovos (“Operação”) no contexto da combinação de negócios entre a Localiza Rent a
Car S.A. e a Companhia de Locação das Américas (“Vendedoras”), controladora da
Unidas S.A., por meio da incorporação das ações da Locamérica pela Localiza
(“Combinação de Negócios”).
A Operação terá o valor total aproximado de R$3,5 bilhões, sujeito a eventuais ajustes de
preço usuais neste tipo de transação.
A implementação da Operação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes
estipuladas no Contrato, entre outras, a obtenção da aprovação da Operação pelo Tribunal
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a implementação da
consumação da Combinação de Negócios.
Os bancos Scotiabank, BTG e Citi atuaram como assessores financeiros e financiadores
da Brookfield na transação e o Bank of America atuou como assessor financeiro das
Vendedoras. Atuaram como assessores legais da operação, Cescon Barrieu, pela
Brookfield, e Pinheiro Neto Advogados, pelas Vendedoras, e como assessores legais
antitruste, Magalhães e Dias pela Brookfield e Machado Meyer pelas Vendedoras.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados a esse respeito
na forma da legislação e regulamentação aplicáveis.
Curitiba, 13 de junho de 2022
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