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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 que, diretamente ou por meio de
sua subsidiária CVC Turismo S.A.U celebrou, em 4 de setembro de 2018, um contrato para aquisição de
controle acionário e um memorando de entendimentos vinculante para futura aquisição de controle
acionário com dois dos principais players do mercado argentino de turismo, em linha com sua estratégia
de expansão internacional.
Neste contexto, a Companhia, a Servicios de Viajes Y Turismo Biblos S.A. (“Biblos”) e a Avantrip.com
S.R.L. (“Avantrip”), empresas do Grupo Biblos América L.L.C (“Bibam”), celebraram, em 4 de setembro
de 2018, o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato Biblos”) para aquisição
de participação acionária correspondente a 60,06% do capital social da Biblos e da Avantrip, por meio de
sua subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U.
Nos termos do Contrato Biblos, a CVC Turismo S.A.U. adquiriu o controle acionário na Biblos e na Avantrip
em contrapartida ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$ 5.375 milhões, deste
montante US$ 4.500 milhões serão pagos mediante aporte, pela Companhia, no capital social das
empresas adquiridas (cash-in).
Adicionalmente, a Companhia e a Ola Transatlántica Turismo celebraram, em 4 de setembro de 2018,
memorando de entendimentos em caráter vinculante (“MOU Ola Transatlántica”) a fim de formalizar as
intenções em relação à operação de aquisição do controle acionário da Ola Transatlántica Turismo, desde
que satisfeitas determinadas condições precedentes.
Nos termos do MOU Ola Transatlántica, a operação será realizada por meio da aquisição, pela
Companhia, de participação representativa de 60% (sessenta por cento) do capital social da Ola
Transatlántica Turismo. Como contraprestação pela aquisição será devido o montante estimado
correspondente a US$ 14.040 milhões.
Grupo Bibam
Biblos e a Avantrip fazem parte do Grupo Bibam, que foi fundado em 1979 e está entre os maiores ecommerce em volume de transações na Argentina. Conta com mais de 400 colaboradores e atua no setor
online por meio de plataformas que oferecem produtos e serviços de viagem, além de programa de
benefícios e fidelidade (Avantrip.com, Alliances, Avantrip Pymes e Quieroviajes). No setor off-line atua por

meio de agências de viagens (Biblos e FCM Travel Solution) focadas no mercado de luxo, corporativo e
eventos, com reservas anuais confirmadas de aproximadamente US$ 200milhões em 2017.
Ola Transatlántica Turismo
A Ola Transatlántica Turismo tem mais de 40 anos de atuação no setor de turismo e conta com mais de
320 colaboradores na área. A Ola Transatlántica Turismo atua no setor de turismo e viagens por meio de
três principais unidades de negócio: a Ola Mayorista de Turismo, Quinceãneras e Transatlántica Viajes y
Turismo (negócio Minorista), com reservas anuais confirmadas em 2017 de USD285 milhões. A Ola
Transatlántica Turismo está baseada em Rosario e oferece produtos e serviços para todo o território
argentino por meio de agências multimarcas.
Racional das aquisições
As transações representam uma oportunidade importante de crescimento para a Companhia, ampliando
e replicando seu modelo de sucesso implementado e consolidado no Brasil. As transações fortalecem,
também, o negócio das companhias adquiridas na Argentina, além de permitir sinergias operacionais e
financeiras.
A administração da Companhia considera uma boa oportunidade de crescimento e geração de valor
alinhada com a estratégia de expansão regional, a despeito da volatilidade recente da economia
argentina, fato que foi contemplado nos termos das duas transações. Além disso, o fluxo de turismo entre
Brasil e Argentina por si só representa uma grande oportunidade de sinergia.
Juntas, a Companhia, a Ola Transatlántica Turismo e a Biblos/Avantrip terão aproximadamente US$ 500
milhões de reservas anuais confirmadas, estando entre os três maiores grupos de viagens do mercado
argentino, com bom balanceamento entre off-line (70% dos negócios combinados) e on-line (30%), o que
nos possibilitará trilhar a mesma estratégia omnichannel já delineada no Brasil.
Em ambos os negócios, a Companhia manterá a frente da condução das respectivas companhias as
lideranças locais e sócios que porventura atuem como gestores da operação.
A Companhia reafirma o seu compromisso em observar as melhores práticas de governança corporativa,
bem como zelar pelo fiel cumprimento da legislação.
Por fim, a Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento das
negociações e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
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