COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 19 dias do mês de março de 2020, às 11:00 horas, na sede
social da Companhia de Locação das Américas (“Companhia”), localizada na Alameda Santos, 438, Cerqueira
César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 16 do estatuto social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. Presente, ainda, o Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Marco Túlio de
Carvalho Oliveira.
3. MESA: Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurzmann por videoconferência, foi
designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o
conselheiro Luis Fernando Memoria Porto. Para secretariar os trabalhos, foi escolhido o Sr. Marco Túlio de
Carvalho Oliveira.
4. ORDEM DO DIA: deliberar nos termos do artigo 19 incisos XI e XX da do Estatuto Social da Companhia
sobre (i) a autorização para contratação, pela controlada Unidas S.A. (“Unidas”), inscrita no CNPJ sob o n°
04.437.534/0001-30, de empréstimo externo através da Lei 4.131 de 03 de setembro de 1962 (“Lei 4131”),
através da celebração de Instrumento Particular de Contrato para realização de Operações de “Swap” e
outras do mercado de Derivativos e outras avenças (“Contrato”) firmado entre a Unidas e as entidades
Citibank N.A., inscrito no CNPJ sob o nº 33.042.593/0001-71 e Banco Citibank S.A., inscrito no CNPJ sob o
nº (33.479.023/0001-80), no dia 05 de junho de 2019; (ii) a aprovação de outorga de garantia fidejussória,
pela Companhia, tornando-se a Companhia solidariamente fiadora e principal pagadora em relação ao
cumprimento da totalidade das obrigações principais e acessórias assumidas pela Unidas no âmbito do
Contrato; (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria relacionados à contratação prevista
nos itens (i) e (ii); e (iv) a autorização para a Diretoria celebrar os respectivos contratos de decorrentes da
contratação prevista nos itens (i) e (ii).
5. DELIBERAÇÕES: Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da
Companhia, deliberaram, aprovar, sem qualquer ressalva, por unanimidade de votos:
5.1. A contratação pela Unidas de empréstimo externo nas seguintes condições: Tomador: Unidas S.A.;
Garantidora: Companhia de Locação das Américas; Banco: Citibank N.A.; Instrumento: Empréstimo Externo
através da Lei 4131 com swap; Montante autorizado para desembolso: até US$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares) em “Credit Agreement”; Prazo: no mínimo 5 (cinco) anos; Finalidade: Reforço de caixa.

5.2. A outorga de garantia fidejussória, pela Companhia, tornando-se a Companhia solidariamente fiadora
e principal pagadora em relação ao cumprimento da totalidade das obrigações principais e acessórias que
serão assumidas pela Unidas no âmbito da contratação do empréstimo supracitado.
5.3. A ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria relacionados à deliberação prevista nos itens
5.1. e 5.2.;
5.4. A autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os contratos decorrentes da contratação
aprovada nos itens 5.1. e 5.2., incluindo, mas sem se limitar ao (i) Instrumento Particular de
Reconhecimento de Obrigações e outras Avenças; (ii) Instrumento Particular de Cessão e Alienação
Fiduciária de Direitos Creditórios e outras Avenças; e (iii) Nota Promissória emitida pela Unidas com aval da
Companhia.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata, lida, aprovada e por todos os presentes assinada.
Presidente: Luis Fernando Memoria Porto. Secretário: Marco Túlio de Carvalho Oliveira. Conselheiros: Luis
Fernando Memoria Porto, Sérgio Augusto Guerra de Resende, Eduardo Luiz Wurzmann, Dirley Pingnatti
Ricci, Jayme Nicolato Correa e Lee Richard Kaplan.
Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho
de Administração arquivado na sede da Companhia.
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