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FATO RELEVANTE
Barueri, 03 de agosto de 2017 – A Smiles S.A., companhia incorporada pela Smiles
Fidelidade S.A. em 01 de julho de 2017 (“Smiles Fidelidade”), em cumprimento ao disposto
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e na Instrução CVM n° 358/2002 (“ICVM 358”), comunica aos seus atuais acionistas
(os quais passarão a ser acionistas da Smiles Fidelidade após a obtenção do seu registro de
companhia aberta e tomadas as demais providências aplicáveis) e ao mercado em geral que
o Conselho de Administração da Smiles Fidelidade, nesta data, aprovou a proposta da
administração para a aquisição de participação societária representativa de 100% (cem por
cento) do capital social de uma sociedade recém constituída, não operacional, a qual se
tornará uma subsidiária integral da Smiles Fidelidade e passará a operar sob a denominação
social de “Smiles Viagens e Turismo S.A.”, tendo como finalidade a exploração das atividades
de agência de viagens e turismo, nos termos da Lei nº 12.974, de 15 de maio de 2014
(“Subsidiária”).
A Smiles Fidelidade salienta que a aquisição da Subsidiária no ramo das agências de viagens
e turismo está em linha com os objetivos estratégicos de longo prazo da Smiles Fidelidade,
bem como representa importante instrumento de expansão e aprimoramento dos negócios
da Smiles Fidelidade. Através das atividades da Subsidiária, a Smiles Fidelidade pretende
facilitar, promover e incentivar o aproveitamento das Milhas Smiles na emissão de bilhetes
aéreos, proporcionando maiores oportunidades aos seus clientes e à própria Smiles Fidelidade.
Ressaltamos, ainda, que o início das operações da Subsidiária está condicionado à obtenção
das licenças e autorizações pertinentes perante o Ministério do Turismo.
Informações adicionais a respeito da Subsidiária foram disponibilizadas pela Smiles Fidelidade,
por meio do cadastro da Smiles S.A., no sistema de informações periódicas da Comissão de

Valores Mobiliários e encontram-se à disposição dos acionistas nas páginas eletrônicas da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Smiles S.A. (http://ri.smiles.com.br).
Barueri, 03 de agosto de 2017.
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