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SÃO PAULO, 22 de outubro de 2012 – A Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu hoje o
rating ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil à futura emissão de debêntures de até R$ 300 milhões,
com vencimento em 2019 da Localiza Rent a Car S.A. (“Localiza”). Esperamos que a empresa
utilize os recursos dessa emissão para melhorar seu perfil de dívida e adquirir novos veículos.
Os ratings de crédito corporativo ‘BBB-’ na escala global e ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil da
Localiza refletem nossas expectativas de que a empresa continuará beneficiando-se de sua
posição de liderança de mercado nos segmentos de locação de veículos e de frota, com uma
estratégia de crescimento mais conservadora, permitindo-lhe financiar uma parcela significativa de
sua expansão da frota com recursos internos. Isso lhe possibilitará utilizar as novas emissões de
dívida principalmente para refinanciar novos vencimentos ou para pré-pagar dívidas mais
onerosas. Além disso, esperamos que o mercado de locação de veículos no Brasil continue a
crescer. Também esperamos que a Localiza continue a se beneficiar de sua eficiência operacional
e da maior escala para fortalecer ainda mais seus fluxos de caixa e reduzir suas dívidas. Isso
poderia resultar em melhoras nas métricas de crédito, como um índice de dívida total sobre
EBTIDA de cerca de 2,0x e de geração interna de caixa (FFO, na sigla em inglês) sobre dívida
acima de 30% nos próximos anos.
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