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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 § 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), nos termos e para fins da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, em prosseguimento ao Fato Relevante publicado em 04 de setembro de 2018,
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, diretamente ou por meio de sua subsidiária
CVC Turismo S.A.U foi concluída a aquisição de participação representativa de 60% (sessenta por cento)
do capital social da Ola Transatlántica Turismo. Como contraprestação pela aquisição será devido pela
CVC o montante correspondente a US$ 11,0 milhões, dos quais US$ 3,0 milhões estão sendo pagos
nessa data. Adicionalmente, a CVC e seus sócios da Ola estarão efetivando simultaneamente uma
capitalização primária de US$ 3,5 milhões proporcionais as suas respectivas participações.
A Ola Transatlántica Turismo tem mais de 40 anos de atuação no setor de turismo, conta com mais de
320 colaboradores na área e atua no setor de turismo e viagens por meio de três principais unidades de
negócio: a Ola Mayorista de Turismo, Quinceãneras e Transatlántica Viajes y Turismo (negócio Minorista),
com reservas anuais confirmadas em 2017 de USD285 milhões. A Ola Transatlántica Turismo está
baseada em Rosario e oferece produtos e serviços para todo o território argentino por meio de agências
multimarcas.
A Companhia reafirma o seu compromisso em observar as melhores práticas de governança corporativa,
bem como zelar pelo fiel cumprimento da legislação.
Por fim, a Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento das
negociações e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
Santo André, 11 de dezembro de 2018.
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