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:
Em complemento aos fatos relevantes de 18 de dezembro de 2014 e de 31 de agosto de 2015
(“Fatos Relevantes”) e aos comunicados ao mercado de 26 de maio de 2017 e de 30 de junho de 2017
(“Comunicados ao Mercado”), a Companhia informa que (i) o Conselho de Administração aprovou, em
reunião realizada em 5 de julho de 2017, a proposta de pagamento do valor remanescente do preço de
compra das ações de emissão da Read Serviços Turísticos S.A. (“Read”) e da Reserva Fácil Tecnologia
S.A. (“Reserva”), no montante de R$ 189.700.964,00 (cento e oitenta e nove milhões, setecentos mil,
novecentos e sessenta e quatro reais) (“Parcela Remanescente do Preço de Opção”), por meio da
entrega de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia,
conforme opções de compra exercidas pela Duotur Participações S.A. e pela REFA Participações S.A. e
assumidas pela Companhia em 26 de junho de 2017; e (ii) nesta data, a Companhia notificou os
vendedores das ações da Read e da Reserva sobre sua escolha do método de pagamento da Parcela
Remanescente do Preço Opção por meio de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia.
O pagamento da Parcela Remanescente do Preço de Opção será feito por meio da entrega de
5.930.009 (cinco milhões, novecentas e trinta mil e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações CVC”). A quantidade das Ações CVC foi calculada
tomando-se como base a média ponderada do preço de fechamento por volume (VWAP) das ações da
Companhia nos 20 (vinte) pregões da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão anteriores a 26 de junho de 2017,
qual seja, de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos) por ação, com base nos termos
acordados nos documentos definitivos celebrados quando da aquisição da participação societária nas

sociedades Read e Reserva, conforme divulgado pela Companhia em Fatos Relevantes de 18 de
dezembro de 2014 e de 31 de agosto de 2015 .
Adicionalmente a administração da Companhia concluiu que a alternativa mais apropriada para
pagamento da Parcela Remanescente do Preço de Opção foi a operação de incorporação, pela
Companhia, da totalidade das ações da Read e da Reserva, com a consequente emissão das Ações
CVC a serem atribuídas a determinados acionistas da Read e da Reserva, na proporção de suas
participações no capital social destas sociedades na data da operação, nos termos do art. 252 da Lei
6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Incorporação de Ações”).
Para a opção pela Incorporação de Ações, a administração da Companhia levou em
consideração as obrigações impostas à Companhia na qualidade de companhia aberta, bem como
razões comerciais e operacionais que justificam a manutenção da existência da Read e da Reserva
como pessoas jurídicas independentes.
Uma vez que os documentos da Incorporação de Ações tenham sido negociados entre as partes
e os demais termos relativos à Incorporação de Ações sejam definidos pelas administrações da Read, da
Reserva e da Companhia, estes serão propriamente divulgados pela Companhia e a operação será
submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral extraordinária a ser
oportunamente convocada.
Uma vez realizada a assembleia geral extraordinária, caso a Incorporação de Ações venha a ser
aprovada e implementada, os acionistas que não aprovarem a operação, seja por dissenção, abstenção
ou não comparecimento, terão, por força do art. 252, § 2º da Lei das S.A., o direito de retirarem-se, total
ou parcialmente, da Companhia mediante reembolso do valor de suas ações.
Os acionistas somente poderão exercer o direito de retirada, total ou parcialmente, em relação às
ações de emissão da Companhia das quais, comprovadamente, sejam titulares, de maneira ininterrupta,
entre a presente data e a data do efetivo exercício do direito de recesso, nos termos do artigo 137, § 1º
da Lei das S.A.
Procedimentos específicos para exercício do direito de recesso e demais informações
pertinentes serão divulgados oportunamente pela Companhia quando da definição dos demais termos
relativos à Incorporação de Ações.

Por fim, a Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados
sobre o assunto.
Santo André, 07 de julho de 2017.
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