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FATO RELEVANTE

Aprovação de programa de recompra de ações da Companhia para a aquisição de até
3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) ações de emissão da Companhia

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), em conformidade com a Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e de acordo com a Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, por meio
desta, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de
Administração da Companhia aprovou o programa de recompra de ações da Companhia nos
seguintes termos, em conformidade com a Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980,
conforme alterada (“Instrução CVM 10”), e demais disposições legais vigentes:
(i)

o programa de recompra tem como objeto maximizar a geração de valor para os
acionistas;

(ii)

a quantidade de ações a serem adquiridas é de até 3.500.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, representativas de cerca de
até 2,66% das ações em circulação no mercado nesta data, negociadas na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) sob
o código “CVCB3”;

(iii)

o prazo máximo para realização da operação autorizada é de 365 dias, iniciando-se em 12
de março de 2015 e encerrando-se em 11 de março de 2016. A Diretoria da Companhia
poderá realizar, dentro do prazo do programa, uma ou mais aquisições de ações;

(iv)

a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado
nesta data, conforme definido pela Instrução CVM 10, é de 36.765.535 ações ordinárias,
conforme registro na conta de depósito de ações informado pela instituição depositária em
11 de março de 2015; e

(v)

as operações de aquisição serão realizadas na BM&FBOVESPA, a preços de mercado,
com a intermediação das seguintes instituições financeiras: Credit Suisse (Brasil) S/A
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Jr., 700 – 12º andar, CEP 04542-000, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 42.584.318/0001-07; (2) Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, com sede na Avenida Paulista, 1450, 7º andar, Bela Vista, CEP 01310-917,
São Paulo – S.P., inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.855.045/0001-32; e (3) XP
Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S/A, com sede na
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Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 – 2º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04.
A decisão de cancelamento, alienação ou utilização das ações mantidas em tesouraria para o
atendimento de eventual exercício de opções de compra de ações será tomada oportunamente e
comunicada ao mercado nos termos da regulamentação aplicável, sendo certo que a aquisição
das ações sob o programa se dará a débito das contas das reservas de capital disponíveis
constantes do balanço levantado em 31 de dezembro de 2014.

Santo André, 12 de março de 2015.

___________________________________
Luiz Fernando Fogaça
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro
e de Relação com Investidores
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