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FATO RELEVANTE
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia”), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976 e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial na
Instrução da CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, vem, em complemento aos avisos
de fato relevante divulgados em 28 de fevereiro, 30 de março, 29 de maio, 7 de julho e
3 de agosto de 2020, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto
segue:
1.
A Companhia informa que arquivou na CVM, nesta data, as suas demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.
Tais documentos também estão disponíveis no website da Companhia.
2.
Em 3 de agosto de 2020, a Companhia havia divulgado, para melhor informação
do mercado, suas demonstrações financeiras preliminares não auditadas referentes ao
exercício social de 2019. Em decorrência da conclusão dos trabalhos de auditoria, as
demonstrações financeiras sofreram alguns ajustes, incluindo o resultado do exercício
em que agora a Companhia reconheceu um prejuízo de R$1,86 milhão. O Relatório da
Administração, que acompanha as referidas demonstrações financeiras, descreve as
principais alterações.
3.
Tendo em vista a finalização do processo de apuração independente que tinha
por objeto apurar os fatos relacionados às distorções identificadas pela Companhia
(distorções contábeis mencionadas na nota explicativa 4 (ii) das nossas demonstrações
financeiras relativas ao exercício de 2019), bem como a análise dos relatórios finais
apresentados pela Comissão Especial de Apuração, o Conselho de Administração da
Companhia decidiu, em reunião realizada nesta data, atribuir a um grupo de
conselheiros a coordenação dos trabalhos de apuração de responsabilidades, que
poderão contratar assessores para apoiá-los. A partir do trabalho desse grupo de
conselheiros, o Conselho de Administração espera avaliar a possibilidade de
responsabilização das pessoas envolvidas e as medidas legais cabíveis, de modo que este
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assunto possa ser devidamente reportado aos acionistas da Companhia e, se for o caso,
submetido à assembleia geral.
4.
Por fim, a Companhia informa que o seu Conselho de Administração se reunirá
até 08 de setembro de 2020 para deliberar a convocação da assembleia geral ordinária
e que espera divulgar as suas informações financeiras intermediárias referentes ao
primeiro e segundo trimestre de 2020 até 30 de setembro de 2020.
Santo André, 31 de agosto de 2020.
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