CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
COMUNICADO AO MERCADO

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sociedade por ações, com sede
na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, Bairro
Jardim, CEP 09080-370, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.367.596, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.760.260/000119, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob
o código 02331-0 (“Companhia”), com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código
CVCB3, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em
reunião realizada na data de 25 de maio de 2017, aprovou o exercício, pela Companhia, de opção de
compra de participação societária de 33% do capital social das sociedades Read Serviços Turísticos
S/A (“Read”) e Reserva Fácil Tecnologia S.A. (“Reserva Fácil”), a qual foi efetuada na presente data.
A aprovação e o exercício da opção de compra pela Companhia está inserida no contexto dos
direitos previstos nos documentos definitivos celebrados quando da aquisição da participação
societária nas sociedades Read e Reserva Fácil, conforme divulgado pela Companhia em Fatos
Relevantes de 18 de dezembro de 2014 e de 31 de agosto de 2015 (“Fatos Relevantes”). Conforme
descrito nos Fatos Relevantes, os documentos definitivos da operação da aquisição previam opções
de compra e venda, que disciplinavam os termos pelos quais a Companhia poderia adquirir os 49%
restantes do capital social da Read e da Reserva Fácil. Tais opções de compra poderiam ser
exercidas pela Companhia em 2016, 2017 e 2018 e a Companhia optou por exercer, em 2017, a
opção de aquisição de 33% de participação societária adicional, permanecendo o seu direito ao
exercício da opção de compra dos remanescentes 16% para 2018.
Com o exercício da opção de compra e a transferência efetiva das ações da Read e da
Reserva Fácil para a Companhia conforme acima descrito, a Companhia passará a deter, direta ou
indiretamente, 84% do capital social votante e total da Read e da Reserva Fácil.
O preço pela participação a ser adquirida em decorrência do exercício da opção de compra
será de R$ 179.468.520,00 (cento e setenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil,

quinhentos e vinte reais), a ser pago 30% à vista em moeda corrente nacional e 70% em três parcelas
anuais, em moeda corrente nacional ou em ações de emissão da Companhia, a seu exclusivo critério.
Tal preço será ajustado em decorrência dos valores a serem apurados a título de caixa líquido e
capital de giro consolidados da Read e da Reserva Fácil na data de 31 de maio de 2017, conforme as
regras previstas nos documentos definitivos da operação celebrados anteriormente.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre a conclusão das
operações aqui descritas.
São Paulo, 26 de maio de 2017.
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