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COMUNICADO AO MERCADO
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“CVC ou Companhia”),
sociedade por ações registrada na Comissão de Valores Mobiliários como companhia aberta
categoria “A”, sob o código 02331-0, com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o
código CVCB3, em continuidade às informações divulgadas no fato relevante de 1º de agosto de
2019 com relação à aquisição do grupo Almundo pela SV Viagens Ltda. (“Submarino Viagens”),
controlada da CVC (“Operação”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que
segue:
Em 14 de outubro de 2019, o Superintendente Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) prolatou decisão aprovando, sem restrições, a realização da Operação,
conforme publicação no Diário Oficial da União, em 15 de outubro de 2019, e transitada em
julgado no dia 31 de outubro de 2019.
Dessa forma e diante da conclusão dos trabalhos de auditoria legal e financeira, a Submarino
Viagens concluiu a Operação, tendo adquirido ações representativas de 99,996% do capital
social da Santa Fe Investment BV, holding do grupo Almundo constituída na Holanda.
A transação foi concluída pelo valor de US$ 74,775,754.00 (setenta e quatro milhões, setecentos
e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro dólares norte-americanos), equivalente ao
valor do preço após ajuste do caixa líquido/dívida líquida estimada na data do fechamento, sendo
que: (i) o valor de US$ 72.275.754,00 (setenta e dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil e
setecentos e cinquenta e quatro dólares norte-americanos) foi pago em dinheiro nesta data e (ii)
o valor de US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares) ficará retido até a
confirmação do ajuste do caixa líquido/dívida líquida estimado na data do fechamento.
A transação será submetida às autoridades de defesa da concorrência na Argentina, sem que
tal submissão configure condição à Operação.
A Companhia reitera que a aquisição da Almundo permitirá a aceleração da estratégia de
digitalização, tendo sido realizada uma diligência tecnológica na plataforma da Almundo,
atestando a alta qualidade do time de tecnologia e dos produtos digitais. A aquisição também
está alinhada com a estratégia de expansão internacional, consolidando a posição da CVC Corp
no mercado argentino.
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