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FATO RELEVANTE
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4°, da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.“), na regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), em especial na Instrução da CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, em
complemento ao Fato Relevante divulgado em 7 de novembro de 2019, informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue:

Em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a eleição do Sr. Maurício Montilha
para os cargos de Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores, com prazo de gestão a iniciarse em 15 de janeiro de 2020.

O Sr. Montilha é um executivo com sólida carreira na área de finanças, com mais de 30 anos de experiência em
multinacionais de grande porte no Brasil e no exterior (EUA e Espanha), e ocupava até 8 de Novembro o cargo de CFO
Global da Atento S.A., empresa listada na Bolsa de Valores Nova Iorque (“NYSE”) e presente em mais de 15 países. Na
Atento, o Sr. Montilha foi responsável pela reestruturação financeira da companhia após a compra da empresa pela Bain
Capital (umas das principais empresas globais de investimentos), pela abertura de capital da empresa na NYSE,
reestruturação da dívida/estrutura de capital, realização de follow-on e liderou iniciativas de otimização e melhoria de
produtividade. Anteriormente, o Sr. Montilha foi CFO e liderou a área de finanças de grandes corporações no setor de
consumo, tais como Philips, Walmart, SKY e AstraZeneca.

O Sr. Maurício Montilha é formado em contabilidade pela Faculdade Paranaense - FACCAR, com MBA pela Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP) e realizou também o Programa Avançado de Gestão pela Wharton Business School.

Santo André, 13 de novembro de 2019.
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