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COMUNICADO AO MERCADO
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“CVC” ou “Companhia”),
sociedade por ações 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 art. 12 da Instrução CVM n.º 358, de
3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que recebeu comunicação da OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE
TERCEIROS LTDA. e OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
(“Investidores”) em nome de alguns de seus fundos, na qualidade de administradores de
investimentos, cujo teor integra o Anexo I ao presente.
Conforme consta da comunicação enviada pelos Investidores, os fundos por eles administrados
adquiriram ações ordinárias emitidas pela Companhia, sendo que, em 06 de abril de 2020
atingiram uma participação total de 15.157.459 ações ordinárias da Companhia, equivalente a
10,15% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Ainda de acordo com a comunicação recebida, os Investidores declarou que (i) a aquisição
da participação acionária tem por objetivo a mera realização de investimento; (ii) a
aquisição da participação acionária não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia; e (iii) não foram celebrados, pelos Investidores, quaisquer
contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários emitidos pela Companhia.

Santo André/SP, 10 de abril de 2020

Maurício Teles Montilha
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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ANEXO I
NOTIFICAÇÃO DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA OPPORTUNITY ASSET
ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. e OPPORTUNITY HDF
ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
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Rio de Janeiro, 09 de abril de 2020.

À
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (Companhia)

At.:

Diretor de Relações com Investidores - Sr. Maurício Teles Montilha
ri@cvc.com.br

Ref.:

Aquisição de Participação Acionária Relevante

Prezado Sr. Diretor de Relações com Investidores,

Vimos, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, informar que FUNDOS DE INVESTIMENTOS
geridos por OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ
sob o nº 33.857.830/0001-99 e por OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE
RECURSOS DE TERCEIROS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.395.883/0001-08 (em
conjunto denominados “INVESTIDORES”), em negociações realizadas no pregão da B3 – Brasil,
Bolsa, Balcão, no dia 06 de abril de 2020, ADQUIRIRAM o total de 400.000 ações ordinárias
(CVCB3) de emissão da Companhia e RECEBERAM EM DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO
685.606 ações ordinárias (CVCB3) de emissão da Companhia, passando a deter, no fechamento
do dia 06 de abril de 2020, o total de 15.157.459 ações ordinárias da Companhia, equivalente a
10,15% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia.

Ressalte-se que a posição mantida pelos INVESTIDORES decorre exclusivamente de suas
respectivas estratégias de investimento, não tendo o objetivo de alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

Comunicamos, ainda, que os INVESTIDORES (i) não detêm bônus de subscrição, direitos de
subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de
emissão da Companhia; e (ii) não firmaram acordo ou contrato regulando o exercício do direito
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,
__________________________________________________
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. e

__________________________________________________
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

