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COMUNICADO AO MERCADO
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia” ou
“CVC”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu o Ofício nº
260/2020/CVM/SEP/GEA-1 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“Ofício”),
abaixo transcrito:
“Senhor Diretor,
1.
Reportamo-nos ao Comunicado ao Mercado de 02.07.2020,
divulgado em resposta ao Ofício no 225/2020/CVM/SEP/GEA-1, e ao
Fato Relevante divulgado pelo emissor na presente data, em que
constam as seguintes afirmações:
Para melhor informação do mercado, a
Companhia
divulgou,
nesta
data,
suas
demonstrações financeiras não auditadas
referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as
normas contábeis brasileiras, notadamente a Lei
no 6.404/76 e os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”).
2.
A respeito, em contraste com as afirmações ora destacadas e
considerando a ausência da divulgação do devido relatório do auditor
independente, esclarecemos não termos acusado, até o presente
momento, a entrega das Demonstrações Financeiras e das
Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP do emissor, referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2019.
3.
Isto posto, ressaltamos que as informações divulgadas pela CVC
na presente data consistem tão somente na apresentação antecipada de
informações financeiras, realizada de modo excepcional, mas na
categoria equivocada pela companhia no Sistema Empresas.NET.
4.
Dessa forma, solicitamos manifestação da companhia sobre os
esclarecimentos ora prestados, incluindo a indicação de nova data
estimada para a apresentação das Demonstrações Financeiras e
Demonstrações Financeiras Padronizadas de 31.12.2019, bem como as
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medidas tomadas pelo emissor no sentido de adaptar as informações
divulgadas na presente data às orientações constantes do item 3.2.2
(divulgação antecipada de informações financeiras) do OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/No 2/2020.”
Em resposta ao Ofício, a CVC reitera os termos de seu fato relevante divulgado em 3 de
agosto de 2020, confirmando que apenas apresentou demonstração financeira não
auditada, não acompanhada de relatório do auditor independente. Conforme informado
em tal fato relevante, a Companhia espera divulgar as suas demonstrações financeiras
auditadas referentes ao exercício de 2019 até 31.08.2020.
Por fim, a Companhia informa que reapresentou suas demonstrações financeiras não
auditadas na categoria “Dados Econômicos Financeiros – Press Release” no Sistema
Empresas.Net.

Santo André, 3 de agosto de 2020.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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