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COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de Participação Acionária Relevante
Santo André, 13 de dezembro de 2013 – A CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S.A.(BM&FBOVESPA: CVCB3), nos termos da Instrução CVM nº 358 de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que a ARX INVESTIMENTOS LTDA. (“ARX”) comunicou à Companhia que
por meio de operações realizadas em bolsa de valores adquiriu ações ordinárias de
emissão da Companhia, passando a deter um total de 7.800.000 ações que
correspondem à 6,01% do seu capital social.
A ARX informou ainda que (i) o aumento da participação tem o exclusivo objetivo de
investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou
estrutura administrativa da Companhia; (ii) não detém bônus de subscrição, direitos de
subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de
emissão da Companhia; e (iii) não tem firmado acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia.

Luiz Fernando Fogaça
Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores
Para mais informações, contate a área de RI:
Luiz Fernando Fogaça – Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com
Investidores
Hugo Zierth – Gerente de Relações com Investidores

E-mail: ri@cvc.com.br
Tel.: (11) 2123-2119

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2013.
À
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Rua das Figueiras, 501 - 8º Andar, Santo André - SP CEP: 9080370
A/C: Sr. Luiz Fernando Fogaça – Diretor de Relação com Investidores
Prezados Senhores,
A ARX INVESTIMENTOS LTDA. (nova denominação de BNY MELLON ARX
INVESTIMENTOS LTDA.), instituição com sede nesta Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633/4º andar, inscrita no CNPJ
sob o nº 04.408.128/0001-40, vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada
pela Instrução CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema
IPE, do seguinte “Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO”
Carteiras e Fundos de investimento geridos pela ARX INVESTIMENTOS LTDA.,
doravante denominados em conjunto (“FUNDOS”), nos termos da Instrução CVM n.º
358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em negociações
realizadas no pregão da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, ao longo das últimas semanas, ADQUIRIRAM, em conjunto, ações ordinárias
de emissão da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
(“Companhia”), sendo que, na data de 09/12/2013, os FUNDOS passaram a deter
7.800.000 (sete milhões e oitocentas mil) ações ordinárias. A referida participação dos
FUNDOS representa, aproximadamente, 6,01% (seis vírgula zero um por cento) das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
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Ressalte-se que o aumento da participação nas ações tem o exclusivo objetivo de
investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou
estrutura administrativa da Companhia. Os FUNDOS comunicam ainda que (i) não
detem 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 tem firmado
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 que se façam necessários.

ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Gestora
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