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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 o quanto segue:
1. Aprovação do 5º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia

O Conselho de Administração da Companhia aprovou nesta data o Quinto Plano de Opção
de Compra de Ações da Companhia (“Plano”) para atrair, motivar e reter executivos-chave
de forma a garantir que estes executivos estejam propriamente incentivados a criar valor
para a Companhia e seus acionistas no longo prazo. O plano contempla principalmente os
novos executivos contratados em janeiro de 2015 para suportar o atingimento das metas de
crescimento da Companhia, bem como adicionar ainda mais experiência ao time executivo,
conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 09 de Janeiro de 2015.
Os participantes do plano serão os executivos-chave da Companhia definidos pelo
Conselho de Administração, sendo que o limite disponível para o exercício das opções será
de 1.363.000 ações, que representa 0,95% do capital social total diluído da Companhia,
resultando em uma despesa adicional estimada de R$ 2.720.000,00 (dois milhões,
setecentos e vinte mil reais) por ano.
O preço de exercício das opções a ser pago pelos participantes será o preço médio de
fechamento das ações nos 2 (dois) meses imediatamente anteriores a data de concessão, a
ser definida pelo Conselho de Administração.
As opções serão vestidas proporcionalmente durante o período de 5 (cinco) anos, 20% por
ano, e o participante não poderá, durante o prazo de 1(um) ano a partir de cada data de
vesting, vender quaisquer das ações (Período de Restrição).

O Plano está sujeito a aprovação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas
convocada para 09 de outubro de 2015.
2. Informação acerca das aquisições do Grupo RA e do Submarino Viagens
Acerca das aquisições de (i) 51% das operações da Advance Viagens e Turismo S.A., da
Rextur Viagens e Turismo S.A. e da Reserva Fácil Tecnologia S.A., por meio da aquisição
de participação indireta das companhias RA Viagens e Turismo S.A. e Reserva Fácil
Tecnologia S.A. (“Grupo RA”) e de (ii) 100% das quotas sociais do Submarino Viagens
Ltda., concluídas pela administração da Companhia em 31 de agosto de 2015 e divulgadas
por fatos relevantes na mesma data, a Companhia informa seus acionistas e o mercado que
uma empresa especializada está preparando os laudos de avaliação com o objetivo de
determinar se haverá ou não direito de recesso, de acordo com o art. 256 da Lei das
Sociedades por Ações. Uma vez concluídos tais laudos, a Companhia convocará
Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para ratificar as aquisições.
Santo André, 22 de setembro de 2015.
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