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COMUNICADO AO MERCADO
MUDANÇA DE AUDITOR INDEPENDENTE
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 o quanto segue:
O Conselho de Administração, em reunião em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2017,
aprovou, em atendimento ao artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999,
conforme alterada (“ICVM 308”), o qual determina a necessidade de rotatividade dos auditores
independentes a cada período de 5 (cinco) anos, a contratação da empresa de auditoria
independente KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade simples, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, n.º 105, Torre A, 8º andar,
CEP 04711-904 (“KPMG”), como empresa responsável pela auditoria independente das
demonstrações financeiras da Companhia a partir da revisão das informações trimestrais
relativas ao primeiro trimestre do exercício social de 2018.
A KPMG irá substituir a ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S., sociedade simples, com
escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, n.º 1.909, Torre Norte, 8º andar, conjunto 81, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.366.936/0001-25 (“EY”), empresa atualmente responsável pela
auditoria independente das demonstrações contábeis da Companhia.
Tendo em vista que a KPMG iniciará suas atividades a partir da revisão das informações
trimestrais relativas ao primeiro trimestre do exercício social de 2018, a EY continuará
responsável pela auditoria das demonstrações contábeis relativas ao exercício social a e
encerrar-se em 31 de dezembro de 2017.
A Companhia informa, ainda, que a Companhia obteve a devida anuência da EY com relação a
referida mudança.
Santo André, 22 de dezembro de 2017.
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