CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
FATO RELEVANTE
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“CVC” ou “Companhia”),
sociedade por ações registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia
aberta categoria “A”, sob o código 02331-0, com suas ações negociadas em bolsa de valores
sob o código CVCB3, vem, em atendimento ao disposto no § 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), nos termos e para fins da
Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Conforme mencionado no fato relevante divulgado em 03.05.2017 (“Fato Relevante 03.05.17”),
o Conselho de Administração aprovou a celebração de contrato de compra e venda de ações e
outras avenças (“Contrato de Compra e Venda”) por meio do qual, subordinado à verificação
de determinadas condições precedentes, a Companhia adquirirá participação societária
correspondente a 90% (noventa por cento) do capital social da Check In Participações Ltda.
(“Check In”), que na data do fechamento será uma sociedade anônima, sociedade integrante
do Grupo Trend e que consolidará, após a reorganização societária prevista no Contrato de
Compra e Venda, todos os negócios relevantes do Grupo Trend.
Na data de divulgação do Fato Relevante 03.05.17, a Companhia estava analisando junto com
seus assessores se a operação estava enquadrada na hipótese do inciso II do art. 256 da Lei
das S.A.
A Companhia informa que o laudo de avaliação, preparado pela Mazars Brasil, foi devidamente
finalizado. Com base em referido laudo de avaliação, a administração concluiu que o preço de
compra por quota da Check In ultrapassa em mais de 1,5 (uma vírgula cinco) vezes o maior
dos 3 (três) critérios comparativos previstos no inciso II do art. 256 da Lei das S.A., conforme
segue:

Análise dos critérios de comparação

Preço por quota

Preço por quota /

do inciso II do art. 256

(R$)

critério de comparação

13.761
Preço de compra
Cotação média das ações
Patrimônio líquido ajustado a preços de mercado
15x a média do lucro líquido dos últimos dois
exercícios.
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9.585
N/A

N/A

1.154

8,31

2.362

4,06

Desse modo, caso a aquisição do controle da Check In seja aprovada pela assembleia geral
extraordinária da Companhia, por força do § 2.º do art. 256 da Lei das S.A., os acionistas que
não aprovarem a operação, seja por dissenção, abstenção ou não comparecimento, terão o
direito de retirarem-se, total ou parcialmente, da Companhia mediante o reembolso do valor de
suas ações.
Os acionistas somente poderão exercer o direito de retirada, total ou parcial, em relação às
ações de emissão da Companhia das quais, comprovadamente, sejam titulares, de maneira
ininterrupta, entre 18 de maio de 2017 (respeitadas as negociações realizadas até essa
data) -data de publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária- e a
data do efetivo exercício do direito de recesso, nos termos do artigo 137, §1º, da Lei das S.A.
Aqueles que exercerem o direito de recesso, total ou parcialmente, farão jus, a título de
reembolso, do montante de R$ 4,674116247 por ação da Companhia, calculado nos termos do
art. 45 da Lei das S.A., e correspondente ao valor patrimonial das ações da Companhia em 31
de dezembro de 2016, desconsideradas as ações atualmente mantidas em tesouraria.
Procedimentos específicos para exercício do direito de recesso serão divulgados
oportunamente quando da aprovação da aquisição do controle da Check In pela assembleia
geral extraordinária da Companhia.
Informações adicionais a respeito da aquisição do controle da Check In, incluindo o laudo de
avaliação preparado pela Mazars Brasil e a proposta da administração para a assembleia geral
extraordinária, foram disponibilizadas pela Companhia no sistema de informações periódicas
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) e encontram-se à disposição dos acionistas nas
páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.bvmf.com.br) e da Companhia (www.cvc.com.br/ri) na rede mundial de computadores.
Por fim, a administração da Companhia informa que manterão seus acionistas e o mercado em
geral informados sobre o assunto e reforça seu compromisso de zelar pela maximização do
valor e o tratamento equitativo de todos os seus acionistas.
Santo André, 18 de maio de 2017.
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Luiz Fernando Fogaça
Vice-Presidente Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

1965012v3 / 1191-16

