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COMUNICADO AO MERCADO
OPÇÃO DE COMPRA
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 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 ao comunicado ao mercado de 26 de maio de 2017 (“Comunicado
ao Mercado”), as sociedades controladas pela Companhia, Duotur Participações S.A. (“Duotur”)
e Refa Participações S.A. (“REFA”) fizeram um exercício adicional da opção de compra de ações
de emissão da Read Serviços Turísticos S.A. (“Read”) e da Reserva Fácil Tecnologia S.A.
(“Reserva Fácil”) para comprar uma quantidade adicional de ações representativas de 16%
(dezesseis por cento) do capital social da Read e da Reserva Fácil, com o que a CVC passará a
deter, direta ou indiretamente, 100% do capital social das referidas sociedades.
Adicionalmente, Duotur e REFA cederam para a Companhia a posição contratual
decorrente do exercício da opção de compra das ações da Read e da Reserva Fácil, de maneira
que a Companhia passou a ser compradora das ações objeto da opção, incluindo as ações
representativas de 33% (trinta e três por cento) do capital social da Read e da Reserva Fácil cuja
compra foi divulgada por meio do Comunicado ao Mercado.
Desse modo, a Companhia comprou, pelo valor total de R$ 291.847.636,91 (duzentos e
noventa e um milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa
e um centavos), de um total de ações representativas de 49% (quarenta e nove por cento) do
capital social total e votante da Read e da Reserva Fácil.
A Companhia adquiriu, contra o pagamento do montante de R$ 102.146.672,90 (cento e
dois milhões, cento e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos),
3.688.120 (três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e vinte) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, representativas de 17,15% (dezessete inteiros e quinze
centésimos por cento) do capital social da Read e 30.355 (trinta mil, trezentos e cinquenta e
cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 17,15% (dezessete
inteiros e quinze centésimos por cento) do capital social da Reserva Fácil.

Consoante acordo entre a Companhia e os vendedores, a Companhia terá até o dia 07
de julho de 2017 para optar se o pagamento do valor remanescente do preço de compra, no
montante de R$ 189.700.964,00, será realizado em moeda corrente nacional, em 3 (três)
parcelas anuais iguais e sucessivas a serem atualizadas com base na variação de 100% do CDI
ou por meio da entrega de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do
mercado.
Santo André, 30 de junho de 2017.
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Luiz Fernando Fogaça
Vice-Presidente Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

