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FATO RELEVANTE
AUMENTO DE CAPITAL PRIVADO
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 (“Lei das S.A.”),
na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovado o
aumento do capital social de, no mínimo, R$383.999.999,84 (trezentos e oitenta e três
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta
e quatro centavos) e, no máximo, R$480.000.009,36 (quatrocentos e oitenta milhões e
nove reais e trinta e seis centavos), mediante a emissão de, no mínimo, 20.083.682
(vinte milhões, oitenta e três mil, seiscentas e oitenta e duas) Ações e, no máximo,
25.104.603 (vinte e cinco milhões, cento e quatro mil, seiscentas e três) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”) para subscrição
privada, dentro do limite do capital autorizado, ao preço de emissão de R$19,12
(dezenove reais e doze centavos) por Ação, o qual foi fixado nos termos do artigo 170,
§ 1º, inciso III, da Lei das S.A., sendo R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) por
ação destinado ao capital social e R$ 17,39 (dezessete reais e trinta e nove centavos)
por ação para reserva de capital, nos termos do artigo 182, § 1º, “a”, da Lei das S.A., de
forma que serão destinados (i) no mínimo, R$ 34.744.769,86 (trinta e quatro milhões,
setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos sessenta e nove reais e oitenta e seis
centavos) ao capital social e R$ 349.255.229,98 (trezentos e quarenta e nove milhões,
duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e oito
centavos) à reserva de capital; e (ii) no máximo, R$ 43.430.963,19 (quarenta e três
milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e sessenta e três reais e dezenove
centavos) ao capital social e R$ 436.569.046,17 (quatrocentos e trinta e seis milhões,
quinhentos e sessenta e nove mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos) à reserva
de capital (“Aumento de Capital”).
O Aumento de Capital está sujeito aos seguintes termos e condições:
(a)
Valor do Aumento de Capital. O Aumento de Capital será no montante de, no
mínimo, R$383.999.999,84 (trezentos e oitenta e três milhões, novecentos e noventa e

nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) e, no máximo,
R$480.000.009,36 (quatrocentos e oitenta milhões e nove reais e trinta e seis centavos).
(b)
Quantidade e Espécie de Ações a Serem Emitidas. Serão emitidas, no
mínimo, 20.083.682 (vinte milhões, oitenta e três mil, seiscentas e oitenta e duas) Ações
(“Quantidade Mínima de Ações”) e, no máximo, 25.104.603 (vinte e cinco milhões, cento
e quatro mil, seiscentas e três) Ações.
(c)
Preço de Emissão. O preço de emissão será de R$ 19,12 (dezenove reais e
doze centavos) por Ação. O critério e justificativa de cálculo do preço de emissão
encontra-se pormenorizadamente explicado no item 4(viii) e seguintes do Aviso aos
Acionistas divulgado nesta data, em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso
XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Aviso aos Acionistas”).
(d)
Subscrição e Homologação Parcial. Será admitida a subscrição parcial e a
consequente homologação parcial do Aumento de Capital, caso seja verificada a
subscrição de novas Ações correspondentes a, pelo menos, a Quantidade Mínima de
Ações (“Subscrição Mínima”).
(e)
Destinação dos Recursos. Os recursos oriundos do Aumento de Capital serão
destinados para (i) pagamento de parte do saldo de debêntures da Companhia; (ii)
investimentos em iniciativas estratégicas; e (iii) uso corporativo geral da Companhia. O
Aumento de Capital será destinado ao capital social e à reserva de capital, sendo que
R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) por ação será destinado ao capital social e
R$ 17,39 (dezessete reais e trinta e nove centavos) por ação será destinado para
reserva de capital.
(f)
Data de Corte e Direito de Subscrição. Os acionistas terão direito de
preferência para subscrever ações na proporção de 0,1248034656 (um bilhão, duzentos
e quarenta e oito milhões e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis décimos de
bilionésimos) nova ação ordinária para cada 1 (uma) ação de que forem titulares,
conforme a posição acionária que possuírem no capital da Companhia no fechamento
do pregão da B3 do dia 24 de junho de 2021 (“Data de Corte”). Em termos percentuais,
os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem
12,48034656% do número de ações de que forem titulares no fechamento pregão da
B3 da Data de Corte. As frações de ações decorrentes do cálculo do percentual para o
exercício do direito de subscrição, bem como o direito à subscrição das sobras ou do
eventual rateio das ações serão desconsideradas. Tais frações serão posteriormente
agrupadas em números inteiros de ações e serão objeto do rateio de sobras, podendo
ser subscritas pelos que manifestaram o seu interesse nas sobras no período de
subscrição.
(g)
Negociação Ex-direitos de Subscrição. As Ações de emissão da Companhia
adquiridas a partir do dia 25 de junho de 2021 (inclusive) não farão jus ao direito de
preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direitos de subscrição.
(h)
Dividendos e Outros Benefícios. As ações a serem emitidas farão jus de forma
integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio,
bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir da data de homologação do Aumento de Capital.
(i)
Forma de Pagamento. O pagamento do preço de emissão será feito à vista, em
moeda corrente nacional, no ato de subscrição.

(j)
Prazo de Exercício do Direito de Preferência. O prazo de exercício do direito
de preferência para subscrição de ações terá início em 25 de junho de 2021 (inclusive)
e término em 26 de julho de 2021, inclusive (“Prazo de Exercício do Direito de
Preferência”).
(k)
Procedimento para Subscrição das Ações. O procedimento para subscrição
das Ações está descrito de forma completa no item 4 do Aviso aos Acionistas. Os
acionistas titulares de ações: (i) Ações Custodiadas na Central Depositária de Ativos.
Os acionistas titulares de ações custodiadas na Central Depositária de Ativos deverão
exercer o direito de subscrição por meio de seus agentes de custódia, conforme prazos
e procedimentos estabelecidos pela B3; (ii) Ações Registradas no Escriturador. Os
acionistas cujas ações estejam registradas no Banco Bradesco S.A., agente
escriturador das ações de emissão da Companhia (“Escriturador”) deverão exercer seu
direito de subscrição através do Escriturador, mediante assinatura do boletim de
subscrição, conforme procedimentos descritos no item 4(xiii)(c) do Aviso aos Acionistas.
(l)
Cessão de Direito de Preferência na Subscrição. O direito de preferência
poderá ser livremente cedido pelos acionistas da Companhia a terceiros, nos termos do
artigo 171, § 6º, da Lei das S.A. Os acionistas titulares de Ações de emissão da
Companhia registradas nos livros de registro do Escriturador poderão ceder seus
respectivos direitos de preferência mediante preenchimento de formulário de cessão de
direitos próprios. Os acionistas cujas Ações estiverem custodiadas na Central
Depositária de Ativos que desejarem ceder seus direitos de subscrição deverão procurar
e instruir seus agentes de custódia, observadas as regras estipuladas pela própria
Central Depositária de Ativos.
(m)
Documentação para Subscrição de Ações e Cessão de Direitos. A
documentação exigida para a subscrição de Ações e Cessão de Direitos está descrita
no item 4(xiii)(e) do Aviso aos Acionistas.
(n)
Tratamento de Eventuais Sobras. Após o término do prazo para o exercício do
direito de preferência, a Companhia promoverá um ou mais rateios de eventuais sobras,
bem como poderá vender as sobras de sobras em bolsa de valores, nos termos do
disposto no artigo 171, § 7º, alínea “b” da Lei das S.A. O tratamento de eventuais sobras
está descrito no item 4(xv) do Aviso aos Acionistas. Os procedimentos e prazos
específicos para a subscrição e integralização das sobras serão detalhados em novos
avisos aos acionistas a serem oportunamente divulgados pela Companhia.
(o)
Locais de Atendimento. O atendimento aos titulares de direitos de subscrição
de ações custodiados na Central Depositária de Ativos deverá ser feito pelos agentes
de custódia dos respectivos titulares. O Escriturador estará à disposição dos acionistas
e cessionários de direitos de preferência para esclarecimentos de dúvidas ou obtenção
de informações através do telefone 0800-7011616 ou mediante envio de mensagem
para o e-mail dac.acecustodia@bradesco.com.br.
*** *** ***
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o
aumento de capital, nos termos da regulamentação aplicável. Mais informações poderão
ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio
do e-mail ri@cvc.com.br.
Santo André, 21 de junho de 2021
Maurício Teles Montilha

Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

