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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, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 28 de setembro de
2018, foi liquidada a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em série única, da espécie quirografária, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), que foi objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição,
nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”).
Os recursos captados serão totalmente destinados ao reforço de capital da Companhia, com o
objetivo de cobrir necessidades de capital de giro. As Debêntures têm valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) na data de emissão (“Valor Total da Emissão”). A Emissão foi
destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da legislação vigente.
As Debêntures terão vencimento em 13 de março de 2022, ressalvadas as hipóteses previstas
na Escritura de Emissão. As Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado
monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalentes
a 108,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, over extra grupo, base 252
Dias Úteis.
As condições gerais e prazos da Emissão e das Debêntures estão divulgados na ata da Reunião
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de agosto de 2018, que se
encontra arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da
Companhia (http://ri.cvc.com.br/).
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