CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CNPJ/MF nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2018.

1. Data, hora e local: Aos 24 de agosto de 2018, às 9 horas, por meio de comunicação
eletrônica, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 7º, do estatuto social da CVC
Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2. Convocação: Devidamente realizada, na forma do artigo 17, parágrafo 3º, do estatuto
social da Companhia.
3. Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da
Companhia, a saber: Srs. Silvio José Genesini Júnior, na qualidade de Vice-Presidente
do Conselho de Administração e de representante do Sr. Guilherme de Jesus Paulus,
Luiz Eduardo Falco Pires Correa, Pedro Barcellos Janot Marinho, Marília Artimonte
Rocca, Henrique Teixeira Alvares e Eduardo Saggioro Garcia.
4. Mesa: Presidente: Silvio José Genesini Júnior; e Secretária: Sra. Letícia Gerard
Tavares Málaga.
5. Ordem do dia: Deliberar sobre a (I) emissão, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), de 200.000 (duzentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações,
em série única, da espécie quirografária, da 3ª (terceira) emissão da Companhia,
totalizando, na data de emissão, o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais) (“Valor Total da Emissão”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), que
serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”), sob regime de garantia firme de
colocação para o Valor Total da Emissão; (II) autorização expressa para que a Diretoria
da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as
medidas necessárias: (a) à formalização e efetivação da contratação de instituição(ões)
financeira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de valores mobiliários, de
eventuais coordenadores contratados, dos assessores legais e dos prestadores de
serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta, tais como Escriturador
(conforme definido abaixo), Banco Liquidante (conforme definido abaixo), B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM (“B3”), agente fiduciário (“Agente
Fiduciário”), entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos
instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos; (b) à
formalização, efetivação e administração das deliberações aqui presentes para a
Emissão e a Oferta, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos

relacionados à Emissão e à Oferta, inclusive aditamentos; (c) ao estabelecimento de
condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os
documentos requeridos para efetivação da deliberação prevista no item (I) acima; e (III)
ratificação dos atos já praticados relacionados às deliberações acima, inclusive a
celebração de eventuais aditamentos, desde que estes observem, no mínimo, as
condições que vierem a ser aprovadas nesta reunião.
6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia,
deliberaram os Srs. Conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas ou restrições, o quanto segue:
6.1

Aprovar a emissão das Debêntures, mediante a celebração do “Instrumento

Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”
(“Escritura de Emissão”), e a realização da Oferta, que terá as seguintes
características e condições:
(i)

Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor
Nominal Unitário”).

(ii)

Data de Emissão: 13 de setembro de 2018 (“Data de Emissão”).

(iii)

Número da Emissão: 3ª (terceira) emissão de debêntures da Companhia.

(iv)

Número de Séries: Série única.

(v)

Montante da Emissão: R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na Data
de Emissão.

(vi)

Quantidade de Debêntures: 200.000 (duzentas mil) Debêntures.

(vii)

Banco Liquidante e Escriturador: O banco liquidante da Emissão e o
escriturador das Debêntures será o Banco Bradesco S.A., instituição financeira
com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo
administrativo denominado Cidade de Deus, Avenida Yara, s/nº, Prédio
Amarelo, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Banco
Liquidante” e “Escriturador”, cuja definição inclui qualquer outra instituição
que venha a suceder o Banco Liquidante ou o Escriturador na prestação dos
serviços de banco liquidante da Emissão ou de escriturador das Debêntures).
O Escriturador será responsável por efetuar a escrituração das Debêntures,
entre outras questões listadas em normas operacionais da B3, conforme o
caso.

(viii)

Forma e Emissão de Certificados: Forma nominativa e escritural, sem a
emissão de cautelas ou certificados.

(ix)

Comprovação de Titularidade das Debêntures: A Companhia não emitirá
cautelas ou certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo
Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de
titularidade das Debêntures, o extrato expedido pela B3 em nome dos titulares

das

Debêntures

(“Debenturistas”)

para

as

Debêntures

custodiadas

eletronicamente na B3.
(x)

Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em
ações de emissão da Companhia, nem permutáveis em ações de emissão de
outra sociedade.

(xi)

Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo
58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, sem qualquer garantia ou
preferência, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer
segregação de bens da Companhia para garantir os Debenturistas em caso de
necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da
Companhia decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, e não
conferindo qualquer privilégio, especial ou geral, aos Debenturistas.

(xii)

Direito de Preferência: Não haverá direito de preferência na subscrição das
Debêntures.

(xiii)

Repactuação: Não haverá repactuação programada das Debêntures.

(xiv)

Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura
de Emissão serão realizados pela Companhia, (a) no que se refere a
pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, aos Juros Remuneratórios e
aos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), e com relação às
Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; e
(b) para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3,
por meio do Escriturador ou, com relação aos pagamentos que não possam ser
realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso.

(xv)

Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os
prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura
de Emissão até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento
coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo
aos valores a serem pagos. Exceto quando previsto expressamente de modo
diverso na Escritura de Emissão, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” (a) com
relação a qualquer obrigação que seja realizada por meio da B3, qualquer dia
que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (b) com relação
a qualquer obrigação que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no
qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

(xvi)

Encargos

Moratórios:

Ocorrendo

impontualidade

no

pagamento

pela

Companhia de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da
Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento dos Juros Remuneratórios
(conforme abaixo definido) aplicáveis, calculados pro rata temporis desde a
data de inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, incidirão, sobre
todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial (a) juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a

data do efetivo pagamento; e (b) multa convencional, irredutível e não
compensatória, de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”).
(xvii)

Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não comparecimento do
Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações
pecuniárias da Companhia nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em
comunicado publicado pela Companhia, não lhe dará direito ao recebimento de
Juros Remuneratórios e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso
no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a
data do respectivo vencimento.

(xviii)

Publicidade: Todos os anúncios, atos e decisões relativos às Debêntures
deverão ser obrigatoriamente disponibilizados na página da Companhia na
rede mundial de computadores (http://ri.cvc.com.br), da B3 e por meio do
Sistema Empresas.Net, módulo IPE. Adicionalmente, eventuais comunicados
serão divulgados na forma de “Aviso aos Debenturistas” no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no “Valor Econômico” conforme estabelecido no artigo
289 da Lei das Sociedades por Ações, observados os prazos legais, sendo a
divulgação comunicada ao Agente Fiduciário e à B3 em até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da data de divulgação. Caso a Companhia altere, à sua inteira
discrição, seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá (i) enviar
notificação ao Agente Fiduciário informando o novo jornal de publicação e (ii)
publicar, nos jornais anteriormente utilizados, aviso aos Debenturistas,
informando o novo jornal de publicação.

(xix)

Imunidade de Debenturistas: Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo
de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco
Liquidante e à Companhia, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de
antecedência em relação à data prevista para recebimento de quaisquer
valores

relativos

às

Debêntures,

documentação

comprobatória

dessa

imunidade ou isenção tributária, sendo certo que, caso o Debenturista não
envie referida documentação, a Companhia fará as retenções dos tributos
previstos na legislação tributária em vigor nos rendimentos de tal Debenturista.
O Debenturista que tenha apresentado documentação comprobatória de sua
condição de imunidade ou isenção tributária, e que tiver essa condição alterada
por disposição normativa, ou por deixar de atender às condições e requisitos
porventura prescritos no dispositivo legal aplicável, ou ainda, tiver essa
condição

questionada

por

autoridade

judicial,

fiscal

ou

regulamentar

competente, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao
Banco Liquidante, com cópia para a Companhia, bem como prestar qualquer
informação adicional em relação ao tema que lhe seja solicitada pelo Banco
Liquidante ou pela Companhia.
(xx)

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: As
Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA – Módulo de
Distribuição de Ativos (“MDA”), à vista, no ato da subscrição (“Data de
Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário,
acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a

primeira Data de Integralização das Debêntures (“Data de Primeira
Integralização”), de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3,
observada a possibilidade de ágio ou deságio, desde que aplicadas em
igualdade de condições a todos os investidores.
(xxi)

Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado
da totalidade, nos termos da Escritura de Emissão, ou de Oferta Facultativa de
Resgate Antecipado (conforme definido abaixo) com o efetivo resgate da
totalidade, e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das
Debêntures será de 42 (quarenta e dois) meses, contados da Data de Emissão,
vencendo-se, portanto, em 13 de março de 2022 (“Data de Vencimento”).
Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado, nos termos da Escritura de
Emissão ou de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, e/ou vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a Companhia obrigase a, na Data de Vencimento, realizar o pagamento das Debêntures pelo saldo
do Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios das
Debêntures e eventuais valores devidos e não pagos, calculados na forma
prevista na Escritura de Emissão.

(xxii)

Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo da liquidação antecipada
decorrente de resgate antecipado, ou de Oferta Facultativa de Resgate
Antecipado, e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal
Unitário das Debêntures será amortizado em 2 (duas) parcelas, sendo: (i) a
primeira parcela correspondente a 50,0000% (cinquenta por cento) do Valor
Nominal Unitário, a ser paga em 13 de março de 2021; e (ii) a segunda parcela
correspondente a 50,0000% (cinquenta por cento) do Valor Nominal Unitário, a
ser paga na Data de Vencimento.

(xxiii)

Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será
atualizado monetariamente.

(xxiv)

Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou
sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros
remuneratórios equivalentes a 108,00% (cento e oito inteiros por cento) da
variação acumulada das

taxas

médias

diárias

dos

DI

–

Depósitos

Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo
diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Juros
Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, com
base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a
Data de Primeira Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros (conforme
definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a próxima Data
de Pagamento dos Juros. Os Juros Remuneratórios serão calculados pela
fórmula constante da Escritura de Emissão.

(xxv)

Pagamento Juros Remuneratórios: os Juros Remuneratórios serão pagos
semestralmente no dia 13 dos meses de março e setembro, sem carência, a
contar da Data de Emissão, conforme cronograma constante da Escritura de
Emissão (cada uma das datas é definida como “Data de Pagamento dos
Juros”).

(xxvi)

Resgate Antecipado Facultativo: as Debêntures não poderão ser objeto de
resgate antecipado facultativo por parte da Companhia.

(xxvii) Amortização Extraordinária Facultativa: as Debêntures não poderão ser
amortizadas de forma extraordinária.
(xxviii) Oferta Facultativa De Resgate Antecipado: Sem prejuízo do disposto no item
acima, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer
tempo, oferta facultativa de resgate antecipado total das Debêntures, com o
consequente cancelamento das Debêntures que aderirem a tal oferta, que será
endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade
de condições a todos os Debenturistas, para aceitar o resgate antecipado das
Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições
previstos na Escritura de Emissão.
(xxix)

Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir
Debêntures desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei
das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na
regulamentação aplicável da CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas
disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da
administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures
adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas,
permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As
Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria
nestes termos, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos
Juros Remuneratórios aplicáveis às demais Debêntures.

(xxx)

Eventos de Vencimento Antecipado Automático: O Agente Fiduciário deverá,
automaticamente, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão,
considerar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, observados
os prazos de cura estabelecidos individualmente em cada hipótese de evento
de vencimento antecipado, quando for o caso, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações da
Companhia referentes às Debêntures e exigirá da Companhia o pagamento
imediato do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata
temporis desde a Data de Primeira Integralização ou desde a Data de
Pagamento dos Juros imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento,
conforme o disposto na Escritura de Emissão, dos Encargos Moratórios, se
houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia
nos termos da Escritura de Emissão, fora do âmbito da B3, na data em que
tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de vencimento
antecipado automático indicadas na Escritura de Emissão.

(xxxi)

Eventos

de

Vencimento

Antecipado

Mediante

Assembleia

Geral

de

Debenturistas: O Agente Fiduciário, nos termos a serem previstos na Escritura
de Emissão, (A) deverá convocar Assembleia Geral de Debenturistas, e
comunicar tal fato a Companhia, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados
da data em que houver tomado ciência de quaisquer dos eventos de
vencimento antecipado mediante AGD indicados na Escritura de Emissão, caso
não tenha sido comunicado pela Companhia, para que os Debenturistas,
reunidos em assembleia, possam deliberar a respeito de eventual não
declaração do vencimento antecipado das obrigações da Companhia
referentes às Debêntures; e (B) caso declarado o vencimento antecipado,
exigirá da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios,
calculados pro rata temporis desde a Data de Primeira Integralização ou desde
a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior até a data do efetivo
pagamento, conforme disposto na Escritura de Emissão, dos Encargos
Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos
pela Companhia, fora do âmbito da B3, nos termos da Escritura de Emissão.
(xxxii) Destinação de Recursos: Os recursos captados com a Oferta serão totalmente
destinados ao reforço de capital da Companhia, com o objetivo de cobrir
necessidades de capital de giro.
(xxxiii) Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão
depositadas para (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA,
administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada
financeiramente por meio da B3, e (b) negociação no mercado secundário por
meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e
operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.
(xxxiv) Negociação: As Debêntures serão depositadas para negociação no mercado
secundário por meio do CETIP21. As Debêntures somente poderão ser
negociadas em mercado de balcão organizado depois de decorridos 90
(noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores
Profissionais, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 476, observado o
cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da
Instrução CVM 476.
(xxxv) Colocação das Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição
pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM
476, sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da
Emissão, com a intermediação de instituição(ões) financeira(s) autorizada(s) a
operar no sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo que uma destas
instituições atuará na qualidade de coordenador líder, nos termos do “Contrato
de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos,
sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 3ª
(Terceira) Emissão da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, a ser

celebrado entre a Companhia e o(s) Coordenador(es) (“Contrato de
Distribuição”).
(xxxvi) Demais características e aprovação da Escritura de Emissão: As demais
características e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas
especificadas na Escritura de Emissão.
6.2.

Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as

providências e adotar todas as medidas necessárias: (a) à formalização e efetivação da
contratação de instituição(ões) financeira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de
valores mobiliários, de eventuais coordenadores contratados, dos assessores legais e
dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta, tais
como Escriturador, Banco Liquidante, B3, Agente Fiduciário, entre outros, podendo,
para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais
alterações em aditamentos; (b) à formalização, efetivação e administração das
deliberações aqui presentes para a Emissão e a Oferta, bem como a assinatura de
todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão e à Oferta, inclusive
aditamentos; e (c) ao estabelecimento de condições adicionais, praticando todos os
atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para efetivação da
deliberação prevista no item 6.1 acima.
6.3.

Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e

procuradores bastante constituídos relacionados às deliberações acima, à Emissão e à
Oferta. A Diretoria da Companhia fica autorizada a celebrar todo e qualquer contrato
relacionado à Emissão e à Oferta e tomar todas as medidas necessárias relativas à
captação de recursos, inclusive a celebração de eventuais aditamentos, desde que
estes observem, no mínimo, as condições ora aprovadas.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de
Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. Mesa: Silvio José Genesini Júnior (Presidente) e Letícia Gerard
Tavares Málaga (Secretária). Conselheiros: Srs. Silvio José Genesini Júnior, na
qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de representante do Sr.
Guilherme de Jesus Paulus, Luiz Eduardo Falco Pires Correa, Pedro Barcellos Janot
Marinho, Marília Artimonte Rocca, Henrique Teixeira Alvares e Eduardo Saggioro
Garcia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santo André, 24 de agosto de 2018.

__________________________________
Letícia Gerard Tavares Málaga
Secretária

