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CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
FATO RELEVANTE
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia” ou
“CVC”), 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 nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem, em complemento
ao fato relevante divulgado em 19 de novembro de 2020, informar que avalia
constatemente alternativas de captação de recursos junto aos mercados de renda fixa ou
variável, sempre alinhada com seu planejamento estratégico e as atuais condições de
mercado e, que a Companhia engajou o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., e suas afiliadas
no exterior, respectivamente, Citigroup Global Markets Inc. e BTG Pactual US Capital,
LLC para prestação de serviços de assessoria financeira voltada para uma potencial oferta
de distribuição primária de valores mobiliários ( “Potencial Oferta”).
Ressalta-se que, até o momento, a Companhia não definiu e/ou aprovou formalmente a
efetiva realização da Potencial Oferta, seus termos e condições, ou quaisquer outras
possíveis operações e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta
pública de distribuição de valores mobiliários de sua emissão no Brasil, nos Estados
Unidos da América (“Estados Unidos”) ou em qualquer outra jurisdição. A Companhia
iniciará os trabalhos preparatórios para a realização da Potencial Oferta em conjunto com
seus assessores para a análise da viabilidade da Potencial Oferta.
A Potencial Oferta está sujeita à existência de condições políticas e macroeconômicas
favoráveis, às condições favoráveis nos mercados de capitais brasileiro e internacional, à
conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações da espécie, dentre outros
fatores alheios à vontade da Companhia, assim como às aprovações societárias da
Companhia. Caso venha a ser realizada, a Potencial Oferta será conduzida em
conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis.
Este Fato Relevante e as informações aqui contidas não devem, em nenhuma
circunstância, ser consideradas como, nem constituir, uma recomendação de investimento
ou uma oferta de venda, anúncio, solicitação ou oferta de compra de valores mobiliários
da Companhia, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, possuindo
caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.

1

Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada,
distribuída, ou disseminada, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição.
A distribuição de anúncios e a oferta e venda de valores mobiliários em certas jurisdições
podem ser vedadas por lei. Nenhum valor mobiliário da Companhia foi ou será registrado
nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”) ou de
qualquer outra lei referente a valores mobiliários, e não poderá ser ofertado ou vendido
nos Estados Unidos sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities
Act.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados, em linha com as melhores
práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação em vigor,
sobre quaisquer atualizações relevantes em relação aos assuntos aqui tratados por meio
de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, que
também podem ser obtidas por meio do site da CVM (www.gov.br/cvm/pt-br), da B3
(www.b3.com.br) e da própria Companhia (https://ri.cvc.com.br/).
Santo André, 7 de junho de 2021.
Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., (CVCB3) (the
“Company”), in compliance with the provisions of paragraph 4 of article 157 of Law 6,404/76
and Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários, “CVM”) Instruction
358/02, hereby informs its shareholders and the market that it is evaluating the feasibility of a
primary offering of securities in Brazil.
The potential offering is subject to Brazilian and international capital markets conditions,
among other factors, and has not yet been the subject of corporate approval by the Company.
As such, the Company has not yet determined the timeline or other terms and conditions of the
potential offering.
The Company will keep the market informed of any developments related to the potential
offering on the websites of the CVM (www.cvm.gov.br) and the B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) and its investor relations website (https://ri.cvc.com.br/), subject to the
restrictions set forth in CVM rules and other applicable legislation.
Santo André, June 7, 2021
Maurício Teles Montilha
Executive Finance Director and IR Officer

This material fact notice is for informational purposes only and does not constitute an offer to
sell, buy or exchange, or a solicitation of an offer to sell, buy or exchange, any security, and no
offer, sale, purchase or exchange of any such security will occur in any jurisdiction in which
such offer, sale, purchase or exchange would be unlawful without prior registration or
exemption pursuant to the applicable securities laws of such jurisdiction. In particular, any
offer, sale, purchase or exchange will only be made pursuant to registration under the U.S.
Securities Act of 1933 (“Securities Act”) or pursuant to an exemption from registration or a
transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act.

