
 

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de 
valores mobiliários.” 

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES 
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, 

COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, DA 21ª EMISSÃO DA 

 
 

 
 

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 
Companhia Aberta – CVM nº 02269-1 

CNPJ/ME nº 10.215.988/0001-60 
NIRE 31.300.136.973 

Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, bairro Luxemburgo, 
CEP 30.380-457, Belo Horizonte, Minas Gerais 

Nos termos do disposto nos artigos 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), do “Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de 
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor (“Código 
ANBIMA de Ofertas Públicas”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, a 
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), o 
BANCO ITAÚ BBA (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), na qualidade de Coordenador Líder, a UBS 
BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira 
pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. (“UBS BB”), a XP 
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP”) e o 
BANCO VOTORANTIM S.A. (“banco BV” e, em conjunto com o Itaú BBA, o UBS BB e a XP, 
“Coordenadores”), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de 
1.100.000 (um milhão e cem mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em 
ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, da 21ª (vigésima 
primeira) emissão da Emissora (“Oferta”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal 
unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de setembro de 
2021 (“Data de Emissão”), e vencimento em 15 de setembro de 2031, perfazendo o montante total de: 

R$1.100.000.000,00 
(um bilhão e cem milhões de reais) 

Código ISIN das Debêntures: BRLCAMDBS0R2 
Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Standard & Poor’s: “brAAA” 

Registro das Debêntures: CVM/SRE/DEB/2021/009, em 21 de setembro de 2021 
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A Oferta compreendeu a distribuição das Debêntures no Brasil pelos Coordenadores e, ainda, por Alfa 
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A, Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos Câmbio e 
Valores, Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Andbank (Brasil) S.A., 
Banco BTG Pactual S.A., Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, BB Banco de 
Investimento S.A., Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., Easynvest – Título Corretora de Valores 
S.A., Elite CCVM Ltda., Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., Guide Investimentos 
S.A. Corretora de Valores, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Itaú Corretora de 
Valores S.A., Itaú Private Bank S.A., Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Necton 
Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, Órama Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., Planner Corretora de Valores S.A, RB Investimentos Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda., Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Terra Investimentos 
DTVM Ltda., Votorantim Asset Management Ltda., e Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio 
Ltda., instituições financeiras, que não se enquadrem como Coordenadores, autorizadas a operar no 
mercado de capitais para os assessorarem e/ou participarem da colocação das Debêntures junto a 
potenciais investidores e clientes (em conjunto, “Participantes Especiais” e, em conjunto com os 
Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”), na qualidade de instituições convidadas pelos 
Coordenadores para participar da Oferta.  

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados 
iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública 
de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, da 21ª Emissão da Companhia de Locação das 
Américas” (“Prospecto Definitivo”, sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus 
anexos e documentos a ele incorporados por referência) e na “Escritura Particular de Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com 
Garantia Fidejussória Adicional, da Vigésima Primeira Emissão da Companhia de Locação das 
Américas”, celebrada em 05 de agosto de 2021 entre a Emissora, a Unidas S.A. (“Garantidora”) e a 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, representando a comunhão dos titulares 
das Debêntures (“Escritura”, “Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente). A Escritura foi 
aditada pelo “Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, 
da Vigésima Primeira Emissão da Companhia de Locação das Américas”, celebrado em 14 de setembro 
de 2021 entre a Emissora, a Garantidora e o Agente Fiduciário (“Primeiro Aditamento à Escritura”), por 
meio do qual foram previstas (i) a taxa final da Remuneração; e (ii) a não colocação das Debêntures 
Adicionais, bem como ratificado o resultado do Procedimento de Bookbuilding. 

Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente 
ofertada, a critério da Emissora, poderia ter sido, mas não foi, acrescida em até 20% (vinte por cento), ou 
seja, em até 220.000 (duzentas e vinte mil) Debêntures adicionais, nas mesmas condições das Debêntures 
inicialmente ofertadas (“Debêntures Adicionais”), sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM, as 
quais poderiam ser emitidas pela Emissora até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding. De 
acordo com o resultado do Procedimento de Bookbuilding, não foram emitidas Debêntures Adicionais. 
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1. AUTORIZAÇÕES 

A Escritura foi celebrada pela Emissora com base nas deliberações da Reunião do Conselho de 
Administração da Emissora realizada em 05 de agosto de 2021 (“RCA da Emissora”), na qual foi 
deliberada a realização da Emissão e da Oferta, bem como seus respectivos termos e condições, em 
conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). A ata da RCA da Emissora foi arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Minas Geras (“JUCEMG”) em 10 de agosto de 2021, sob o nº 8716332, e 
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e no jornal “Hoje em Dia”, edição local, 
nas edições de 07 de agosto de 2021, em atendimento ao disposto no inciso I do artigo 62 e no artigo 289 
da Lei das Sociedades por Ações. 

A outorga da Fiança foi devidamente aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Garantidora 
realizada em 05 de agosto de 2021, cuja ata foi arquivada na JUCEMG em 09 de agosto de 2021, sob o 
nº 8715486, e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e no jornal “Hoje em 
Dia”, edição local, nas edições de 07 de agosto de 2021 (“RCA da Garantidora”). 

Por meio da RCA da Emissora, a Diretoria da Emissora também foi autorizada a (i) praticar todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas na RCA da Emissora, incluindo a 
celebração de todos os documentos indispensáveis à concretização da Emissão, dentre os quais a 
celebração do aditamento à Escritura que ratificou o resultado do Procedimento de Bookbuilding; e 
(ii) contratar os Coordenadores e os demais prestadores de serviços para a Oferta, incluindo, mas não se 
limitando, o agente fiduciário, a instituição prestadora dos serviços de escrituração das Debêntures, a 
instituição prestadora dos serviços de banco liquidante das Debêntures e os assessores legais. 

2. INSCRIÇÃO DA ESCRITURA E SEUS EVENTUAIS ADITAMENTOS 

A Escritura foi inscrita na JUCEMG, em 10 de agosto de 2021, sob o nº 8716341, e o Primeiro 
Aditamento à Escritura foi inscrito na JUCEMG, em 16 de setembro de 2021, sob o nº 8795885, de 
acordo com o inciso II e o parágrafo 3º do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações. 

3. AGENTE FIDUCIÁRIO 

O Agente Fiduciário é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição 
financeira, com filial localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, Conjunto 101, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08, na qualidade de agente fiduciário da Emissão 
(ttps://www.pentagonotrustee.com.br/), representada pelos Sra. Karolina Vangelotti, Sra. Marcelle Motta 
Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira, telefones (11) 4420-5920, correio eletrônico: 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. 

mailto:assembleias@pentagonotrustee.com.br
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PARA INFORMAÇÕES SOBRE O HISTÓRICO DE EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA 
EMISSORA, DE SUAS CONTROLADAS, CONTROLADORAS, SOCIEDADE COLIGADA OU 
INTEGRANTE DO MESMO GRUPO EM QUE O AGENTE FIDUCIÁRIO ATUE PRESTANDO SERVIÇOS 
DE AGENTE FIDUCIÁRIO E AGENTE DE NOTAS, VIDE SEÇÃO “INFORMAÇÕES RELATIVAS À 
EMISSÃO, À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES 
- AGENTE FIDUCIÁRIO”, DO PROSPECTO DEFINITIVO E NA CLÁUSULA 8 DA ESCRITURA. 

4. BANCO LIQUIDANTE E ESCRITURADOR 

O banco liquidante e escriturador da Emissão é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no 
Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, CEP 06.029-900, Cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Banco Liquidante” e “Escriturador”).  

5. REGISTRO NA CVM E NA ANBIMA 

A Oferta foi devidamente registrada na CVM, sob o nº CVM/SRE/DEB/2021/009, na forma e nos termos 
da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei das Sociedades por Ações, da 
Instrução CVM 400 e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis ora 
vigentes, observado o procedimento de registro automático de oferta pública de distribuição de valores 
mobiliários emitidos por emissoras com grande exposição ao mercado, conforme disposto nos artigos 6º-
A e 6º-B da Instrução CVM 400. Adicionalmente, a Oferta será registrada na ANBIMA, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 16 do 
Código ANBIMA de Ofertas Públicas. 

6. LIQUIDAÇÃO 

A liquidação financeira das Debêntures ocorreu em 23 de setembro de 2021. 

7. DISTRIBUIÇÃO, NEGOCIAÇÃO E CUSTÓDIA ELETRÔNICA  

As Debêntures foram depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de 
Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 
(“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3.  

As Debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - 
Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas 
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. 

8. FORMADOR DE MERCADO 

A Emissora contratou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
instituição financeira com escritório na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Formador 
de Mercado”) para exercer a atividade de formador de mercado (market maker) para as Debêntures, com 
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a finalidade de garantir a existência e a permanência de ofertas firmes diárias de compra e venda para as 
Debêntures na B3 durante a vigência do “Contrato para Prestação de Serviços de Formador de Mercado”, 
celebrado entre a Emissora e o Formador de Mercado em 06 de agosto de 2021 (“Contrato de Formador 
de Mercado”) e nos termos da legislação aplicável, podendo ser renovado de comum acordo entre a 
Emissora e o Formador de Mercado.  

Até 10% (dez por cento) das Debêntures (sem considerar as Debêntures Adicionais), equivalente a 110.000 
(cento e dez mil) Debêntures (sem considerar as Debêntures Adicionais), poderiam ser preferencialmente 
destinadas à colocação do Formador de Mercado, a fim de lhe possibilitar a sua atuação como formador de 
mercado (market maker) das Debêntures, garantindo a existência e a permanência de ofertas firmes diárias 
de compra e venda para as Debêntures durante a vigência do Contrato de Formador de Mercado e nos 
termos da legislação aplicável, sendo que foi efetivamente destinado à colocação do Formador de Mercado 
montante correspondente a aproximadamente 9,09% (nove inteiros e nove centésimos por cento) das 
Debêntures, equivalente a 100.000 (cem mil) Debêntures. 

O Formador de Mercado apresentou suas intenções de investimento e adquiriu as Debêntures observada 
a taxa final de juros estabelecida durante o Procedimento de Bookbuilding, não havendo, portanto, 
qualquer influência por parte do Formador de Mercado na definição da Remuneração durante o 
Procedimento de Bookbuilding.  

9. FORMA E COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DAS DEBÊNTURES 

As Debêntures foram emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou 
cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo 
extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade 
das Debêntures o extrato expedido pela B3 em nome dos Debenturistas para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3. 

 



 

6 

10. DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO 

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo VII da 
Instrução da CVM 400: 

Tipo de Adquirente 
Subscritores 

das Debêntures 
Quantidade de 

Debêntures  
Pessoas Físicas ...............................................................................................  5.593 281.857 
Clubes de Investimento ...................................................................................  1 150 
Fundos de Investimento ...................................................................................  174 606.686 
Entidades de Previdência Privada ...................................................................  - - 
Companhias Seguradoras ...............................................................................  - - 
Investidores Estrangeiros ................................................................................  - - 
Instituições Participantes da Oferta .................................................................  - - 
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Participantes 
da Oferta ........................................................................................................  1 15.285 

Demais Instituições Financeiras ......................................................................  - - 
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Partici-
pantes da Oferta ............................................................................................  1 100.000 

Demais Pessoas Jurídicas ...............................................................................  444 91.745 
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas 
à Emissora e/ou às Instituições Participantes da Oferta ................................  8 32 

Outros ..............................................................................................................  37 4.245 

Total ................................................................................................................  6.259 1.100.000 

11.  PESSOAS VINCULADAS 

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, foi admitida a participação de Investidores da Oferta que 
fossem Pessoas Vinculadas na Oferta. Tendo em vista que não foi verificado excesso de demanda 
superior em 1/3 à quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures 
Adicionais), foi permitida a colocação, pelas Instituições Participantes da Oferta, das Debêntures junto 
aos Investidores da Oferta que fossem considerados Pessoas Vinculadas. Ainda que fosse verificado 
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, esta vedação 
não se aplicaria ao Formador de Mercado, uma vez que o direito de subscrever e a quantidade máxima 
de valores mobiliários a ser subscrita foi divulgada nos prospectos. 
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12. PUBLICIDADE 

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início da Oferta e este Anúncio de Encerramento da Oferta foram 
divulgados na página da Emissora na rede mundial de computadores (https://ri.unidas.com.br/). Todos os 
atos e decisões relevantes decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver, direta ou 
indiretamente, os interesses dos Debenturistas, deverão ser publicados, conforme o caso, no DOEMG e 
no Jornal “Hoje em Dia”, edição local, na forma do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações ou sob a 
forma de “Aviso aos Debenturistas”, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, na Instrução da 
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e na Política de Divulgação de Ato ou Fato 
Relevante da Emissora, conforme vigente. Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data 
de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo. 

13. DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA 

O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS 
ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO 
RELATIVO À OFERTA FORAM OU SERÃO, CONFORME O CASO, DISPONIBILIZADOS, ATÉ O 
ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400, NAS 
PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA 
CVM E DA B3, NOS SEGUINTES ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET:  

O Aviso ao Mercado, divulgado em 09 de agosto de 2021 nas páginas da rede mundial de computadores 
da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, está disponível aos interessados e pode ser obtido 
eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores, nos termos do artigo 54-A da 
Instrução CVM 400: 

• Emissora:  
https://ri.unidas.com.br/ (nesta página acessar “Publicações CVM”, localizado na parte superior da 
página, acessar os documentos para o ano de “2021”, clicar na opção “Comunicado ao Mercado” e, em 
seguida, efetuar o download no item “Aviso ao Mercado – Oferta da 21ª Emissão de Debêntures”); 

• Coordenador Líder – Itaú BBA:  
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, acessar “Companhia de Locação 
das Américas”, posteriormente, na seção “2021”, posteriormente na subseção “21ª Emissão de 
Debêntures” e localizar o Aviso ao Mercado) 

• Coordenador – UBS BB: 
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em "Informações", 
depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em “Debêntures – Companhia de Locação das 
Américas” e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”); 

• Coordenador – XP Investimentos:  
http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx – (neste website, clicar em “Debênture 
Companhia de Locação das Américas – 21ª Emissão de Debêntures da Companhia de Locação das 
Américas”, em seguida clicar em “Aviso ao Mercado”); 

https://ri.unidas.com.br/
https://ri.unidas.com.br/
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• Coordenador – banco BV: 
https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/banco/institucional/ofertas-publicas/ (neste website clicar em 
“Ofertas em Andamento” e então selecionar “Aviso ao Mercado - Oferta Pública de Distribuição de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Em Série Única, Da Espécie Quirografária, Com 
Garantia Adicional Fidejussória, da 21ª Emissão da Companhia de Locação das Américas”); 

• CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website, no canto esquerdo, acessar “Centrais de Conteúdo”, 
depois “Central de Sistemas da CVM”, na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, 
em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao 
Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Companhia de Locação” e clicar em “Continuar”. Em 
seguida, clicar em “Companhia de Locação das Américas”. Na sequência, selecionar “Documentos 
de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em download do Aviso ao Mercado); e 

• B3: 
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste 
website, digitar “LCAM”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Companhia de Locação das Américas”. Na 
nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição 
Pública”, e, em seguida, clicar no Aviso ao Mercado da 21ª Emissão de Debêntures da Emissora). 

O Anúncio de Início, divulgado em 22 de setembro de 2021 nas páginas da rede mundial de 
computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, está disponível aos interessados e 
pode ser obtido eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores, nos termos do 
artigo 54-A da Instrução CVM 400:  

• Emissora: 
https://ri.unidas.com.br/ (nesta página acessar “Publicações CVM”, localizado na parte superior da 
página, acessar os documentos para o ano de “2021”, clicar na opção “Comunicado ao Mercado” e, 
em seguida, efetuar o download no item “Anúncio de Início – Oferta da 21ª Emissão de Debêntures”); 

• Coordenador Líder – Itaú BBA: 
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, acessar “Companhia de Locação 
das Américas”, posteriormente, na seção “2021”, posteriormente na subseção “21ª Emissão de 
Debêntures” e localizar o Anúncio de Início); 

• Coordenador – UBS BB:  
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em "Informações", 
depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em “Debêntures Companhia de Locação das 
Américas” e, então, clicar em “Anúncio de Início”); 

• Coordenador – XP Investimentos:  
http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx – (neste website, clicar em “Debênture 
Companhia de Locação das Américas – 21ª Emissão de Debêntures da Companhia de Locação das 
Américas”, em seguida clicar em “Anúncio de Início”); 

https://ri.unidas.com.br/
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• Coordenador – banco BV:  
https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/banco/institucional/ofertas-publicas/ (neste website clicar em 
“Ofertas em Andamento” e então selecionar “Anúncio de Início - Oferta Pública de Distribuição de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Em Série Única, Da Espécie Quirografária, Com 
Garantia Adicional Fidejussória, da 21ª Emissão da Companhia de Locação das Américas”);  

• CVM: 
http://www.cvm.gov.br (neste website, no canto esquerdo, acessar “Centrais de Conteúdo”, depois 
“Central de Sistemas da CVM”, na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em 
seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao 
Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Companhia de Locação” e clicar em “Continuar”. Em 
seguida, clicar em “Companhia de Locação das Américas”. Na sequência, selecionar “Documentos 
de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em download do Anúncio de Início); e 

• B3: 
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste 
website, digitar “LCAM”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Companhia de Locação das Américas”. Na 
nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição 
Pública”, e, em seguida, clicar no Anúncio de Início da 21ª Emissão de Debêntures da Emissora). 

Este Anúncio de Encerramento está disponível aos interessados e pode ser obtido eletronicamente nas 
seguintes páginas da rede mundial de computadores:  

• Emissora: 
https://ri.unidas.com.br/ (nesta página acessar “Publicações CVM”, localizado na parte superior da página, 
acessar os documentos para o ano de “2021”, clicar na opção “Comunicado ao Mercado” e, em seguida, 
efetuar o download no item “Anúncio de Encerramento – Oferta da 21ª Emissão de Debêntures”).  

• Coordenador Líder – Itaú BBA:  
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, acessar “Companhia de Locação 
das Américas”, posteriormente, na seção “2021”, posteriormente na subseção “21ª Emissão de 
Debêntures” e localizar o Anúncio de Encerramento); 

• Coordenador – UBS BB:  
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em "Informações", 
depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em “Debêntures Companhia de Locação das 
Américas” e, então, clicar em “Anúncio de Encerramento”). 

• Coordenador – XP Investimentos: 
http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx – (neste website, clicar em “Debênture 
Companhia de Locação das Américas – 21ª Emissão de Debêntures da Companhia de Locação das 
Américas”, em seguida clicar em “Anúncio de Encerramento”). 

https://ri.unidas.com.br/
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• Coordenador – banco BV:  
https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/banco/institucional/ofertas-publicas/ (neste website clicar em 
“Ofertas em Andamento” e então selecionar “Anúncio de Encerramento - Oferta Pública de Distribuição 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Em Série Única, Da Espécie Quirografária, Com 
Garantia Adicional Fidejussória, da 21ª Emissão da Companhia de Locação das Américas”);  

• CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website, no canto esquerdo, acessar “Centrais de Conteúdo”, 
depois “Central de Sistemas da CVM”, na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, 
em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao 
Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Companhia de Locação” e clicar em “Continuar”. Em 
seguida, clicar em “Companhia de Locação das Américas”. Na sequência, selecionar “Documentos 
de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em download do Anúncio de Encerramento); e 

• B3: 
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm 
(neste website, digitar “LCAM”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Companhia de Locação das 
Américas”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta 
de Distribuição Pública”, e, em seguida, clicar no Anúncio de Encerramento da 21ª Emissão de 
Debêntures da Emissora). 

Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre 
a Oferta deverão se dirigir aos seguintes endereços da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3: 

• Emissora: https://ri.unidas.com.br/ (nesta página acessar “Publicações CVM”, localizado na parte 
superior da página, acessar os documentos para o ano de “2021”, cicar na opção “Prospectos” e, em 
seguida, efetuar o download no item “Prospecto Definitivo – Oferta da 21ª Emissão de Debêntures”); 

• Itaú BBA: São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º 
(parte) e 5º (parte) andares, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-132. https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-
publicas (neste website, acessar “Companhia de Locação das Américas”, posteriormente, na seção 
“2021”, posteriormente na subseção “21ª Emissão de Debêntures” e localizar o Prospecto Definitivo) ; 

• UBS BB: São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.400, 7º andar, 
CEP 04.538-132. https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em 
"Informações", depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em “Debêntures – Companhia 
de Locação das Américas” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”);  

• XP Investimentos: São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.909, 30º andar, CEP 04543-010. http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx – (neste 
website, clicar em “Debênture Companhia de Locação das Américas – 21ª Emissão de Debêntures 
da Companhia de Locação das Américas”, em seguida clicar em “Prospecto Definitivo”); 

• Banco BV: Avenida das Nações Unidas, nº 14.717, torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, 
SP. https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/banco/institucional/ofertas-publicas/ (neste website clicar 
em “Ofertas em Andamento” e então selecionar “Prospecto Definitivo - Oferta Pública de Distribuição 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Em Série Única, Da Espécie Quirografária, 
Com Garantia Adicional Fidejussória, da 21ª Emissão da Companhia de Locação das Américas”);  

https://ri.unidas.com.br/


 

11 

• CVM: http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar “Centrais de Conteúdo”, depois acessar “Central 
de Sistemas da CVM”, e depois “Informações sobre Companhias”, e, na página seguinte, digitar 
“Companhia de Locação” no campo disponível e clicar em “Companhia de Locação das Américas”. 
Em seguida, na aba “Categoria”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e clicar no 
link referente ao último Prospecto Definitivo disponível; e 

• B3: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-
listadas.htm, neste website, digitar “LCAM”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Companhia de 
Locação das Américas”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em 
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar no Prospecto Definitivo da 21ª Emissão de 
Debêntures da Companhia”). 

“O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE 
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM 
COMO SOBRE AS DEBÊNTURES DISTRIBUÍDAS”. 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021 

 
 

 

Coordenadores 

Coordenador Líder  

 

http://www.cvm.gov.br/
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