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FATO RELEVANTE

AUMENTO DE CAPITAL – CONCLUSÃO E HOMOLOGAÇÃO
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia” ou “CVC”), em cumprimento
ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem informar, em continuidade ao
Fato Relevante e Aviso aos Acionistas de 09 de julho de 2020, e aos Avisos aos Acionistas de 18
de agosto, 28 de agosto, 31 de agosto, 1º de setembro e 14 de setembro de 2020 que, no âmbito
do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de julho de 2020 (“Aumento
de Capital”), foi encerrado em 16 de setembro de 2020 o período para a integralização das sobras
remanescentes alocadas após o encerramento do segundo rateio de sobras das novas ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal do Aumento de Capital (“Ações”).
Tendo sido verificada a subscrição e integralização da totalidade das ações no âmbito do Aumento
de Capital, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, a homologação do
Aumento de Capital, no valor total de R$301.740.000,00, por meio da emissão de 23.500.000 novas
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$12,84
por ação.
Foram também atribuídos aos subscritores das novas Ações 23.500.000 bônus de subscrição, na
proporção de 1 (um) bônus de subscrição para cada 1 (uma) Ação subscrita (“Bônus de
Subscrição”). Cada Bônus de Subscrição confere ao seu titular o direito de subscrever 1,33 ação
ordinária da Companhia, nas condições aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 09 de julho de 2020 e descritas no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas datado do
dia 09 de julho de 2020 (“Fato Relevante e Aviso aos Acionistas”).
Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passará
de R$664.977.822,17, composto por 149.328.579 ações para R$966.717.822,17, composto por
172.828.579 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As Ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital (i) serão idênticas às ações ordinárias
de emissão da Companhia já existentes e participarão de forma integral da distribuição de
quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados após a
homologação do Aumento de Capital pela Companhia; e (ii) serão creditadas em nome dos
respectivos subscritores em até 3 (três) dias úteis após a homologação do Aumento de Capital.
O início da negociação das novas Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ocorrerá a partir
de 21 de setembro de 2020, inclusive. Os Bônus de Subscrição poderão ser negociados na B3 sob
o código de negociação “CVCB11” a partir de 22 de setembro de 2020, inclusive, e serão exercíveis
uma vez por mês no período entre 1º de dezembro de 2020 e 29 de janeiro de 2021, conforme
procedimentos e prazos específicos que serão detalhados em aviso aos acionistas a ser
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oportunamente divulgado pela Companhia. Após o término desse prazo, os Bônus de Subscrição
que não forem exercidos serão extintos de pleno direito.
Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da
Companhia, por meio do e-mail ri@cvc.com.br.
Santo André/SP, 17 de setembro de 2020
Mauricio Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações
com Investidores
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