
 

Corporativo | Interno 

 
 *Material Publicitário*  
 
*21ª Emissão de Debêntures da Companhia de Locação das Américas – Instrução CVM 400*  
Emissora: Companhia de Locação das Américas  
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00, na Data de Emissão.  
Volume da Oferta: inicialmente, R$ 1,10 bilhão, com a possibilidade de aumento da oferta em 
até 20% (lote adicional).  
Séries: Única.  
Prazo: Aproximadamente 10 anos contados da Data de Emissão, com vencimento em 15 de 
setembro de 2031.  
 
Amortização: ao final do 8º, 9º e 10º anos.  
Pagamento da Remuneração – Semestral, sem carência.  
Remuneração Teto: maior entre (i) NTN-B 2030 + 1,75% a.a. ou (ii) IPCA+5,70% a.a.  
 
Rating Preliminar: AAA(bra) pela S&P Ratings.  
 
Período de Reserva Estimado: 16 de agosto de 2021 (inclusive) a 10 de setembro de 2021 
(inclusive).  
 
Data Estimada do Procedimento de Bookbuilding: 13 de setembro de 2021.  
 
Data Estimada da Liquidação das Debêntures: 23 de setembro de 2021.  
 

Link de Acesso ao Vídeo:   https://www.youtube.com/watch?v=SF0dEmmem9g 
 
A seguir, os títulos dos fatores de risco relacionados à Oferta e às Debêntures, conforme 
descritos no Prospecto da oferta: O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a 
exemplo da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (“OMS”) em razão da 
disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), provocou e pode continuar provocando um 
efeito adverso em nossas operações. A extensão da pandemia do COVID-19, a percepção de 
seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia depende 
de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em 
um efeito adverso relevante para os negócios, condição financeira, resultados das operações e 
fluxos de caixa da Companhia e, finalmente, sua capacidade de continuar operando seus 
negócios. As Debêntures são da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional e sem 
preferência.  É possível que decisões judiciais, administrativas ou arbitrais futuras prejudiquem 
a estrutura da Oferta.  A Fiança pode ser insuficiente para quitar o saldo devedor das Debêntures 
em caso de inadimplemento das obrigações da Emissora com relação à Emissão.  Em caso de 
recuperação judicial ou falência da Emissora, da Garantidora e de sociedades integrantes do 
grupo econômico da Emissora e da Garantidora, não é possível garantir que não ocorrerá a 
consolidação substancial de ativos e passivos de tais sociedades.  A volatilidade do mercado de 
capitais brasileiro e a baixa liquidez do mercado secundário brasileiro poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Debêntures pelo preço e na 
ocasião que desejarem. Riscos relacionados à situação da economia global e brasileira poderão 
afetar a percepção do risco no Brasil e em outros países, especialmente nos mercados 
emergentes, o que poderá afetar negativamente a economia brasileira inclusive por meio de 
oscilações nos mercados de valores mobiliários, incluindo as Debêntures. A modificação das 
práticas contábeis utilizadas para cálculo dos Índices Financeiros pode afetar negativamente a 
percepção de risco dos investidores e gerar efeitos adversos nos preços dos valores mobiliários 
da Emissora no mercado secundário. Alterações na legislação tributária aplicável às Debêntures 
ou na interpretação das normas tributárias poderão afetar o rendimento das Debêntures   
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Eventual rebaixamento na classificação de risco atribuída às Debêntures e/ou à Emissora poderá 
dificultar a captação de recursos pela Emissora, bem como acarretar redução de liquidez das 
Debêntures para negociação no mercado secundário e impacto negativo relevante na Emissora. 
As obrigações da Emissora e da Garantidora constantes da Escritura estão sujeitas a hipóteses 
de vencimento antecipado. As Debêntures poderão ser objeto de Oferta de Resgate Antecipado 
Facultativo e Aquisição Facultativa, nos termos previstos na Escritura, o que poderá impactar de 
maneira adversa a liquidez das Debêntures no mercado secundário. As informações acerca do 
futuro da Emissora contidas neste Prospecto Preliminar podem não ser precisas.  O investimento 
nas Debêntures por Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto 
adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário. Pandemias podem levar a uma 
maior volatilidade nos mercados financeiro e de capitais brasileiro e internacional, impactando 
a negociação de valores mobiliários em geral, inclusive a negociação das Debêntures e, 
consequentemente, a Oferta.  O investidor titular de Debêntures pode ser obrigado a acatar 
decisões deliberadas em Assembleia de Debenturistas.  No caso de indisponibilidade do IPCA e 
caso não haja acordo sobre a taxa substitutiva, as Debêntures poderão ser objeto de resgate 
antecipado. Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou 
imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, ou os Coordenadores poderão gerar questionamentos 
por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que poderá impactar 
negativamente a Oferta. Eventual descumprimento por quaisquer dos Participantes Especiais 
de obrigações relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições 
responsáveis pela colocação das Debêntures, com o consequente cancelamento de todos 
Pedidos de Reserva feitos perante tais Participantes Especiais.  A Oferta poderá vir a ser 
cancelada ou revogada pela CVM.  Eventual conflito de interesse entre a Emissora, a Garantidora 
e sociedades do conglomerado econômico dos Coordenadores poderá afetar a Oferta.  Eventual 
conflito de interesse entre a Emissora, a Garantidora e o Agente Fiduciário, dado que o Agente 
Fiduciário atua em outras emissões da Emissora e da Garantidora, poderá impactar 
negativamente a Oferta.  
 
 
Para mais informações, leia o Prospecto da Oferta, o qual pode ser obtido 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 “Prospectos” e, em seguida, efetuar o download no item “Prospecto 
Preliminar – 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 Preliminar); 
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 em “Debêntures – 
Companhia de Locação das Américas” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”); XP 
Investimentos: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 30º andar, CEP 04543-010, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 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 Preliminar”); 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 Preliminar – 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, acessar “Centrais de 
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Conteúdo”, depois acessar “Central de Sistemas da CVM”, e depois “Informações sobre 
Companhias”, na página seguinte, digitar “Companhia de Locação” no campo disponível, 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 
Preliminar 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 Preliminar da 21ª Emissão de Debêntures da Companhia”. 
 
 
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 
OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.  
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