CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
CNPJ/MF n° 10.760.260/0001-19
NIRE 3530036759-6
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Celebração de Aditamento ao Terceiro e Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia e Transferência de Ações dos Acionistas Controladores ao Diretor
Presidente e ao Diretor Vice Presidente de Produtos e Vendas 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 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, a Companhia decidiu alterar o Terceiro e
Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Planos”), sujeito à aprovação
por assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, a ser convocada, com o
objetivo de tornar os referidos Planos economicamente atrativos vis-à-vis o valor de mercado
das ações da Companhia nos últimos 7 meses (desde a data de abertura do capital da
Companhia). O preço de exercício de ambos os Planos foi ajustado para R$11,82 (R$12,79,
considerando o ajuste por inflação até 31 de julho de 2014 relacionado apenas ao Quarto
Plano) e o número total de Opções dos Planos foi reduzido em 10%. Essas alterações são
consistentes com o plano estratégico da Companhia para manter os executivos-chave e
garantir que os mesmos sejam apropriadamente incentivados a criar, no longo prazo, valor à
Companhia. Importante ressaltar que essas alterações não impactarão a despesa estimada de
remuneração em opções de ações referentes ao período de 2014 a 2018.
Ademais, as regras de exercício das Opções detidas pelo Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa,
Diretor Presidente da Companhia, foram alteradas de modo que o exercício das Opções ocorra
no decorrer de 4 anos a partir da data de outorga, sem haver quaisquer regras referentes ao
exercício antecipado das Opções ou qualquer relação à alienação de ações detidas pelo BTC
Fundo de Investimento em Participações.
Ainda, a Companhia informa aos seus acionistas e ao mercado que o Sr. Luiz Eduardo Falco
Pires Correa e o Sr. Valter Patriani, Diretor Vice Presidente de Produtos e Vendas
comprometem-se a permanecer na diretoria da Companhia por ao menos 3 anos, e como
membros do Conselho de Administração da Companhia, por 2 anos adicionais. Com relação às
suas Opções, parte do exercício estará relacionada à implementação de um plano de sucessão
robusto, que assegure à Companhia a continuidade de forte liderança nas funções executivas
da alta administração.

Todas as alterações nos Planos citadas acima servem para reter e incentivar os executivos
chave da Companhia e também para contribuir para uma melhor performance futura da
Companhia.
Por fim, a Companhia informa aos seus acionistas e ao mercado que o BTC Fundo de
Investimento em Participações, GJP Fundo de Investimento em Participações e o GP7 Fundo
de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior (considerados em
conjunto, “Acionistas Controladores”), concordaram em transferir ao Sr. Luiz Eduardo Falco
Pires Correa 1.333.477 ações ordinárias, e ao Sr. Valter Patriani 555.627 ações ordinárias,
ambas de emissão da Companhia e detidas pelos acionistas controladores da Companhia,
como remuneração em razão do relevante papel que ambos desempenharam na oferta pública
secundária de ações de emissão da Companhia, concluída em 10 de janeiro de 2014. Referida
remuneração será paga em razão dos serviços prestados pelos dois executivos relacionado à
condução da Companhia durante a oferta pública de ações, não estando relacionada de
qualquer maneira à métricas atreladas ao preço das ações da Companhia ou à sua
performance. O custo dessa remuneração adicional será inteiramente arcado pelos Acionistas
Controladores e, portanto, não resultarão em nenhuma despesa contábil adicional para a
Companhia.

Santo André, 1º de Agosto 2014.
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