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COMUNICADO AO MERCADO

A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia” ou
“CVC”), em atendimento ao Ofício nº 225/2020/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), transcrito
em anexo, que questiona a Companhia a respeito da veracidade da notícia intitulada “CEO
da CVC admite não ter data para divulgar balanço a acionista”, veiculada no “Diário do
Grande ABC Online” em 2 de julho de 2020, informa o quanto segue:
Conforme divulgado por meio de aviso de fato relevante divulgado em 29 de maio de
2020, a Companhia está trabalhando na conclusão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019 de forma a apresentálas até 31 de julho de 2020. Adicionalmente, conforme indicado no Calendário de Eventos
Corporativos da CVC, a Companhia pretende apresentar suas informações financeiras
intermediárias referentes ao 1º e 2º trimestre de 2020 até 31 de julho de 2020 e 13 de
agosto de 2020, respectivamente.
Ao contrário do mencionado na notícia referida do Ofício, em nenhum momento o Diretor
Presidente da Companhia afirmou que os prazos limites divulgados ao mercado para
apresentação das demonstrações financeiras e informações financeiras trimestrais foram
alterados. Nesse sentido, o esclarecimento feito pelo Diretor Presidente da Companhia
durante o evento referido na notícia mencionada no Ofício – no sentido de que não é
possível, nesse momento, indicar uma data precisa para a apresentação das demonstrações
financeiras da CVC – está absolutamente alinhada com as informações públicas da
Companhia a respeito do tema, que indicam datas limites para o divulgação daquelas
informações.
Por fim, esclarecemos que quaisquer eventuais alterações em relação ao cronograma
atualmente estabelecido para a divulgação das demonstrações financeiras e informações
financeiras intermediárias da Companhia serão divulgados ao mercado nos termos da
regulamentação aplicável.
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Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.

Senhor Diretor,
1.
Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data na mídia Diário do
Grande ABC Online, seção Notícias, sob o título: "CEO da CVC admite não ter data para
divulgar balanço a acionista", em que constam as seguintes afirmações:
CEO da CVC, Leonel Dias de Andrade Neto admitiu que a
companhia pode descumprir novamente o prazo de publicação
do balanço de 2019, prevista para até o dia 31. Em reunião com
franqueados, a cujo vídeo o Diário teve acesso, o executivo disse
que não poderia confirmar a data porque ainda há 'muita coisa'
para resolver.
'Não posso afirmar uma data', respondeu Andrade Neto ao ser
questionado por um dos quase 700 franqueados que
participaram de reunião virtual no fim da tarde de 25 de junho.
'É porque tem muita coisa mesmo para esclarecer, para resolver,
para conciliar.'
2.
A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não
se tratar de fato relevante, bem como comente outras informações consideradas
importantes sobre o tema.
(...) “

