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“O Gestor esteve presente em 08/02/2018 na Assembleia Geral de Debenturistas da 9ª

Emissão de Debêntures da UNIDAS S.A. para deliberar sobre a Ordem do Dia: combinação
de negócios (“Operação”) entre a Emissora e a Companhia de Locação das Américas

(“Locamerica”), a qual será realizada em duas etapas simultâneas, mas distintas, sendo a

primeira uma venda de ações por determinados acionistas da Unidas para Locamerica e
mais um investidor, e, a segunda, a incorporação da totalidade das ações de emissão da

Emissora pela Locamerica, conforme divulgado no fato relevante conjunto de Unidas e
Locamerica, datado de 27 de dezembro de 2017.

Estiveram presentes debenturistas representando 97,33% das debêntures em circulação.
Debenturistas representando 89,07% das debêntures em circulação deliberaram pela

anuência prévia para a realização da Operação pela Companhia, de modo que tal Operação
não seja considerada como uma hipótese de resgate e/ou vencimento antecipado das

Debêntures.

Os debenturistas aprovaram o pagamento de prêmio de 0,10% flat sobre o saldo do valor

nominal unitário por debênture, que deverá ser realizado pela Companhia aos Debenturistas
até 15 dias após o fechamento da Operação.

Os debenturistas aprovaram que a Locamerica deverá, após o fechamento da Operação,
fornecer um aval com relação às obrigações da Emissora referentes às debêntures da 6ª

emissão.

Os debenturistas aprovaram que, caso a Emissora venha a apresentar condições mais

favoráveis às previstas acima, para a aprovação da Operação em qualquer das outras
emissões de debêntures da Emissora existentes na presente data, estas mesmas condições

deverão ser, necessariamente, estendidas aos Debenturistas da presente Emissão.

O Gestor votou favoravelmente à referida anuência, considerando os aspectos positivos da

Operação bem como o pagamento do prêmio e da concessão do aval acima descritos.”

FUNDO CNPJ

SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 09.577.500/0001-65

SANTANDER FI RENDA FIXA REF DI CREDITO PRIVADO 02.224.382/0001-62

SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 17.138.474/0001-05

SANTANDER FI EXCELLENCE MASTER MULT CRED PRIV LP 17.804.492/0001-70

SANTANDER EXCELENCIA MASTER MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 19.550.100/0001-10

CARTEIRA ADMINISTRADA COMANDO DO EXERCITO 00.394.452/0001-03

FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 18.814.287/0001-59


