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Ref.: Aumento participação detida no capital da Marcopolo S.A.

Prezados Senhores.

A Wellington Management Company, LLP ("Wellington Management"), uma sociedade de responsabilidade limitada nos
termos das leis do Estado de Massachusetts, EUA, com sede em Congress Street número 280, Boston, Massachusetts,
02210, EUA, na sua capacidade de controladora de uma série de empresas que exercem atividades de gestão de
investimentos com clientes fora do Brasil ("Wellington e suas afiliadas") e em seu nome, em conformidade com o artigo
12 da Instrução CVM nº 358, data janeiro 3, 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), comunica que as carteiras
de clientes sob gestão das afiliadas à Wellington (as "Contas") adquiriu, através de operações em bolsas de valores, de
ações preferenciais de emissão da Marcopolo S.A. ("Companhia”), mantendo, assim, atualmente 27.815.400 ações
preferenciais, representando 5,01% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia.
Este é um investimento minoritário que não envolve mudança na composição do controle ou mudança na estrutura
administrativa da Companhia. Atualmente, as afiliadas da Wellington não pretendem comprar para as “Contas” quaisquer
ações adicionais da Companhia com a intenção de adquirir o controle ou alterar a estrutura administrativa da Companhia.
Não há debêntures conversíveis em ações detidas, direta ou indiretamente, pelas “Contas”, não havendo qualquer
acordo ou contrato regulando direitos de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia,
para o conjunto das contas.
Por favor, não hesite em contatar-nos se você precisar de quaisquer esclarecimentos adicionais. Para quaisquer questões
relativas a esta carta, por favor, entre em contato com Sophie Hughes em +44 207 126.6335
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