CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
FATO RELEVANTE
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. PELA
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“CVC” ou “Companhia”), sociedade anônima
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 nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como nos termos e
para fins da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”) e da Instrução CVM nº
565, de 15 de julho de 2015 (“ICVM 565”), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 26 de fevereiro
de 2019, os administradores da Companhia e da Esferatur Passagens e Turismo S.A., sociedade por ações, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 222, Andar Intermediário, Bairro Consolação,
CEP 01302-000, inscrita no CNPJ sob nº 76.530.260/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.463.889 (“Esferatur”), celebraram o
“Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A.
pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, o qual disciplina os termos e condições para a incorporação,
pela Companhia, das ações da Esferatur, que passará a ser subsidiária integral da Companhia e os atuais acionistas da
Esferatur se tornarão acionistas da Companhia (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação de Ações”), após aprovação
em Assembleia Geral Extraordinária nesta data convocada.
A seguir, em cumprimento ao disposto na ICVM 565, descrevem-se os principais termos e condições da Incorporação
de Ações, a serem deliberados pela assembleia geral extraordinária da Companhia:
1.

Identificação das sociedades envolvidas na operação e descrição sucinta das atividades por elas

desempenhadas
(i)

CVC

(i.1) Identificação da CVC: A Companhia é uma sociedade por ações registrada na CVM como companhia aberta
categoria “A”, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar,
Bairro Jardim, CEP 09080-370, inscrita no CNPJ sob o nº 10.760.260/0001-19, com seus atos constitutivos registrados
na JUCESP sob o NIRE 35.300.367.596, registrada na CVM como companhia aberta categoria “A” sob o nº 23310.
(i.2) Descrição das atividades da CVC: Na exploração de seu objeto, a Companhia atua (i) na intermediação de serviços
de viagem e turismo, assim como a prática de todas as atividades inerentes às operadoras de turismo, em conformidade

com as normas do Ministério do Turismo – MTUR e do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR; (ii) na participação
acionária em outras companhias que desenvolvam atividades similares às desenvolvidas pela Companhia, conforme
descritas no item (i); (iii) na prestação de serviços de correspondente bancário no território nacional relacionados a
serviços de interesse de passageiros; e (iv) no assessoramento, organização e execução de atividades relativas a feiras,
exposições, congressos e eventos similares.
(ii)

Esferatur

(ii.1) Identificação da Esferatur: A Esferatur Passagens e Turismo S.A. é uma sociedade por ações, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 222, Andar Intermediário, Bairro Consolação, CEP 01302000, inscrita no CNPJ sob nº 76.530.260/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob
o NIRE 35.300.463.889.
(ii.2) Descrição das atividades da Esferatur: Na exploração de seu objeto, a Esferatur atua na exploração das atividades
de agência de viagem com venda comissionada ou intermediação remunerada na comercialização de passagens,
passeios, viagem e excursões nas modalidades aérea, aquaviária, terrestre, ferroviária e conjugadas.
2.

Descrição e propósito da operação

Descrição: Incorporação das ações de emissão da Esferatur pela Companhia, pelo valor econômico das ações da
Esferatur a serem incorporadas, avaliadas pela metodologia de fluxo de caixa descontado, com a consequente emissão
de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela CVC a serem atribuídas aos acionistas da
Esferatur no momento da Incorporação de Ações, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A.
Propósito: A Incorporação de Ações é parte indissociável da operação de aquisição da Esferatur estabelecida no
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e os acionistas da Esferatur em
13 de agosto de 2018 (“SPA”). A aquisição é realizada por meio de duas etapas concomitantes, a saber: (i) aquisição
de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Esferatur diretamente pela Companhia; e (ii) incorporação das ações
remanescentes de emissão da Esferatur pela Companhia.
3.

Principais benefícios, custos e riscos da operação

Principais Benefícios: Acredita-se que a Incorporação de Ações será vantajosa para os acionistas das Companhias, na
medida em que permitirá a captura de sinergias e o oferecimento de benefícios ao clientes, traduzidos em um maior
sortimento de produtos e melhor atendimento.
Custos: A Companhia estima que o valor de custos e despesas para a efetivação da Incorporação de Ações, incluindo
os custos para realização e publicação dos atos societários e despesas com honorários de avaliadores e demais
profissionais contratados, será de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Riscos: Não há riscos adicionais para a Companhia com a realização desta operação.

4.

Relação de substituição das ações
Serão atribuídas aos acionistas da Esferatur 1.992.207 (um milhão, noventas e noventa e duas duzentas e

sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da CVC, representativas de 1,34% (um
inteiro e trinta e quatro centésimos por cento) do capital social da CVC, permanecendo os demais acionistas da CVC
como titulares de 146.598.872 (cento e quarenta e seis mil quinhentas e noventa e oito e oitocentas e setenta e duas)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da CVC, que passarão a ser representativas
de 98,66% (noventa e oito inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da CVC. Como
consequência, os acionistas da Esferatur receberão 1,4230047855 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da CVC para cada 1 (uma) ação de emissão da Esferatur por eles detidas na data da
Incorporação de Ações (“Relação de Substituição”).
As ações emitidas em decorrência da Incorporação de Ações terão sua negociação restrita por um período de 3 (três)
anos contados da respectiva emissão, observado que tais ações serão liberadas na proporção de 1/3 (um terço) ao
ano.
Tendo em vista que, com a aquisição direta de 50% (cinquenta por cento) das ações de emissão da Esferatur, os
únicos acionistas da Esferatur envolvidos na Incorporação de Ações serão a Companhia e o Esferatur Fundo de
Investimento em Participações Multimercado, de modo que apenas este acionista receberá as ações emitidas pela
Companhia (tendo em vista que as ações detidas pela Companhia deverão ser canceladas), as frações de ações
resultantes da substituição da posição de acionista da Esferatur serão desprezadas, tendo em visa que não haverá
possibilidade de tal acionista se compor com outros de sorte a formar números inteiros, nem haverá mercado para a
venda das frações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
5.

Critério de fixação da relação de substituição

A relação de substituição das ações da Esferatur pelas ações da CVC foi livremente negociada, acordada e pactuada
entre as administrações da CVC e da Esferatur, nos termos pactuados no SPA, e foi fixada pela divisão (x) de 50% do
preço de aquisição da Esferatur, conforme determinado no SPA, no montante de R$ 122.530.500,00 (cento e vinte e
dois milhões, quinhentos e trinta mil e quinhentos reais) pela (y) média simples de cotação das ações de emissão da
CVC na B3 dos 30 (trinta) pregões anteriores ao dia imediatamente anterior à data do edital de convocação da
Assembleia Geral Extraordinária em que será deliberada a incorporação das ações da Esferatur pela CVC.
6.

Principais elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso de

cisão
Não aplicável.
7.

Se a operação foi ou será submetida à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras

A operação prevista no SPA foi submetida e aprovada em 3 de fevereiro de 2019 pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE.

8.

Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle

comum, a relação de substituição de ações calculada de acordo com o artigo 264 da Lei nº 6.404, de
1976
Tendo em vista que não há relação de controle entre a Companhia e a Esferatur no momento da negociação dos
termos da incorporação de ações e que, portanto, os mesmos foram negociados de forma independente e com a
anuência da totalidade dos acionistas da Esferatur, não se aplica o disposto no artigo 264 da Lei das S.A.
9.

Aplicabilidade do direito de recesso e valor do reembolso

Não aplicável, tendo em vista que as ações da Companhia atingem os critérios de dispersão e liquidez previstos no
artigo 137, inciso II da Lei das S.A., observado o disposto no §1º do artigo 252 da Lei das S.A.
10.

Outras informações relevantes

Bônus de Subscrição: Como vantagem adicional à subscrição das novas ações emitidas em decorrência da incorporação
de ações e a fim de fazer frente a eventual desempenho econômico positivo (conforme as métricas acordadas no SPA)
da Esferatur, a Companhia emitirá e entregará aos acionistas da Esferatur 4 (quatro) bônus de subscrição, em 4
(quatro) séries distintas. As ações eventualmente emitidas em decorrência do exercício dos bônus de subscrição terão
sua negociação restrita por um período de 3 (três) anos contados da respectiva emissão, observado que tais ações
serão liberadas na proporção de 1/3 (um terço) ao ano.
Aumento do Capital Social e Alteração do Estatuto da Companhia: Em razão da incorporação de ações, o capital social
da Companhia será aumentado em R$122.530.500,00 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e
quinhentos reais), com a emissão de 1.992.207 (um milhão, noventas e noventa e duas duzentas e sete) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e 4 (quatro) bônus de subscrição, em 4 (quatro) séries
distintas, a serem atribuídos aos acionistas da Esferatur como vantagem adicional às ações emitidas por conta da
incorporação de ações, que serão atribuídos aos acionistas da Esferatur na proporção por eles detida no capital social
da Esferatur. Tendo em vista que, com a aquisição direta de 50% (cinquenta por cento) das ações de emissão da
Esferatur, os únicos acionistas da Esferatur envolvidos na Incorporação de Ações serão a Companhia e o Esferatur
Fundo de Investimento em Participações Multimercado, de modo que apenas este acionista receberá as ações e bônus
de subscrição emitidos pela Companhia. As ações da Esferatur detidas pela Companhia serão canceladas. Como
consequência do aumento de capital, o Estatuto Social da CVC será alterado.
Ausência de Sucessão: A incorporação de ações não acarretará a absorção, pela CVC, dos bens, direitos, haveres,
obrigações e responsabilidades da Esferatur, que manterá íntegra sua personalidade jurídica, não havendo sucessão.
Estatuto Social da Esferatur: Uma vez aprovada a Incorporação de Ações, o Estatuto Social da Esferatur será
oportunamente adequado à sua nova realidade de subsidiária integral da Companhia.
Documentos: O Protocolo e Justificação e o Laudo de Avaliação elaborado nos termos da legislação aplicável, serão
colocados à disposição dos acionistas nas páginas eletrônicas da CVM (http://www.cvm.gov.br), da B3

(http://www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.cvc.com.br), bem como na sede social da Companhia e da Esferatur,
conforme endereços abaixo:
Para os acionistas da Companhia:
Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar
Santo André, SP
CEP 09080-370
Para os acionistas da Esferatur:
Rua da Consolação, nº 222, Andar Intermediário
São Paulo, SP
CEP 01302-000
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, 28 de fevereiro de 2019.
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
LEOPOLDO VIRIATO SABOYA
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores

